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إن الحياة ا�نسانية تطورية،تنمو في نطاق بنيوي مركب وحركي تتسم بالتعقيد والشمولية       

م وعادات وتقاليد خ<قية واAجتماعية،وما يصاحب ذلك من نظنية وا�والتداخل بين المفاھيم الدي

اته تصورات ومصالح ومتناقضات وبما أن طبيعة ھذه البنية مركبة،فإنھا جعلت ا�نسان يحمل في ذ



ماA عريضة، وA يمكن لھذه اMمال أن تتحقق في الحياة ما لم يطور ا�نسان أدواته وطموحات وآ

  .والتكنولوجية الفكرية والمنھجية 

فأصبحت المنظومات التربوية في شتى أنحاء العالم تعرف اليوم تطورا مذھ< ، من حيث تطور 

البرامج والوسائل والطرق التعليمية ، فظھور الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وكذا الصراعات 

إلى البحث عن الع<قة  القائمة بين مختلف أنماط الثقافة في المجتمع الواحد ، أدى بھذه المجتمعات

بين المعرفة وطرق توصيلھا إلى المتعلمين،حيث أصبح يطالب بالمردودية والتسيير العق<ني لقطاع 

  .التربية والتعليم

ھا توتماشيا مع التغيرات المتسارعة التي تشھدھا منظومتنا التربوية،وأمام التحوAت التي شھد   

وثقافيا وكذا الدعوات الملحة �ص<ح المنظومة التربوية من الجزائر اجتماعيا واقتصاديا ، وسياسيا 

حيث تحسين الفعل التربوي وتكييف المعلمين و المتعلمين مع ھاته المستجدات والرغبة في إكسابھم 

المقاربة  ةالتصور الفلسفي الصحيح المؤدي إلى ممارسة البيداغوجيا المعتمدة أA وھي بيداغوجي

  .بالكفاءات

ذي كان فيه التعلم المطبق في المدرسة الجزائرية سابقا يصنف ضمن خانة التعلم وفي الوقت ال

الھادفة إلى تحقيق  خالصة والك<سيكي ا�كاديمي، الذي يركز على اكتساب المعارف النظرية ال

ن له عيوب إذا لم يرافقه أو يدمج فيه تعلم مية، ھذا النمط من التعلم اكتشف أالقدرات المعرفية الك

ص إجرائي عملي يمكن المتعلمين أو الدارسين من اكتساب قدرات و مھارات نظرية عملية متخص

تحقق في النھاية جملة من الكفاءات، التي تساھم بالدرجة ا�ولى في حل مشاكل المادة المعرفية 

تھا، العلمية أو التقنية ا�نسانية أو ا�نسانية اAجتماعية، وتؤدي إلى تطويرھا و إلى اكتشاف مكونا

ومن ھذه الحصيلة يصبح المتعلم قادرا على الجمع بين المعارف الصرفة و المعارف العلمية 

  .السلوكية

وھذا المنظور أسس لمقاربة مغايرة في تناول مناھج التدريس وخطة الدرس وكذا شخصية كل من    

على  -الوافد الجديد -المعلم و المتعلم و المنظور العام لعملية التعلم، ويسمى ھذا المولود القديم 

  .المنظومات التربوية عامة والجزائرية خاصة، ببيداغوجية التدريس وفق المقاربة بالكفاءات

ونستطيع ا�جابة عن و يستطيع القارئ لما سبق التساؤل حول عبارة المولود القديم الوافد الجديد 

ا  ظھرت في الوAيات المتحدة رق إلى ھامش من تاريخ ھذه المقاربة، حيث أنھا أول متساؤله بالتط

، وعرفت في الثمانينات نموا ھاما بعد إدراجھا في مجال التكوين المھني، أين 1968ا�مريكية عام 



وأصبح الموقف المشكل الدال بالنسبة للمادة أو .أصبحت الكفاءات بالمعنى الذي يحقق في النھاية

  . لعملية التعلميةمشترك بين مجموعة من المواد المختارة ھو ا�ساس في ا

التي جاءت كرد  )النظرية البنائية(واشتقت ھذه البيداغوجية من نظريات معاصرة حول التعلم منھا   

فعل على النظريات السلوكية خاصة، وھي نظرية نفسية لتفسير السلوكات، وأساسا رئيسيا من 

بل لديه  .لى المدرسة بعقل فارغم A يأتي إا�سس النفسية لبناء المناھج المدرسية، إذ ترى أن المتعل

خبرات سابقة يمكن البناء عليھا حيث يتعلم من الخبرات التي يعيشھا، ومن ابرز أسسھا،أن المعرفة 

تبنى و A تنقل، وكذا اكتساب ا�فراد كفاءات سلوكية و مھارية تتكيف مع الواقع المعاصر 

ى تشييد نظام تربوي متناسق وناجح وھكذا فا�ص<ح الشامل للمؤسسة التربوية يرمي إل.المعاش

قصد تمكين المدرسة من مواجھة تحديات العصر، الحاضرة والمستقبلية المتعددة وتحقيق الشروط 

فضمان تربية موجھة نحو التنمية والرقي . العلمية والتكنولوجية التي بإمكانھا ضمان تنمية مستديمة

ن شأنھا تفضيل مقاييس الكفاءة والتأھيل والسماح يتطلب بروز القيم الخاصة بالعمل وبا�نتاج التي م

بتكوين قدرات علمية وتقنية موثوق بھا، ومن ثمة فإن التعليم العلمي والتكنولوجي يحظى بعناية 

خاصة بحيث A يقتصر على إيصال محتويات معرفية ومھارات تكنولوجية للمتعلمين فحسب بل 

في حياتھم المدرسية واAجتماعية والمھنية ولعل أھم يسعى إلى إكسابھم كفاءات تمكنھم من توظيفھا 

عنصر بشري في نسق تجسيد أھداف ا�ص<ح ھو المدرس الذي ينبغي أن يتجاوب مع متطلبات 

  .والبيداغوجية  ةالنوعية والكفاءة في جوانبھا ا�كاديمي

طبيق التدريس وفق ولقد عملت وزارة التربية الوطنية من خ<ل إص<ح المنظومة التربوية إلى ت     

بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في جميع ا�طوار التعيلمية وجميع المواد الدراسية المقررة،ھذا 

ا�ص<ح الذي تخللته كثير من الصعوبات والمعوقات التي تصادف المعلم ،و  مادة التربية البدنية و 

افرزه من تغير في العديد من  الرياضية ھي ا�خرى بدورھا ومنذ الشروع في تطبيق ا�ص<ح وما

جوانب العملية التعليمية خلق عديد العراقيل والصعوبات التي أصبح أستاذ التربية البدنية يصادفھا 

  .   يوميا 

  : ولقد حاولنا في بحثنا ھذا و الذي ھو تحت عنوان    

بدنية و معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في مادة التربية ال" 

  .في وAية بسكرة" المتوسط والثانوي " دراسة مقارنة بين أساتذة الطورين " "◌ً الرياضية



أن نحيط بجميع الجوانب أو أھمھا في ھذه البيداغوجية الجديدة من الجانب النظري وكذا المعوقات  

 .التي تحول دون تطبيقھا من طرف ا�ساتذة ميدانيا

  :ا�ول نظري والثاني تطبيقي، بحيث أن وذلك من خ<ل فصل تمھيدي وبابين

الفصل التمھيدي وھو ا�طار العام �شكالية البحث، وتضمن تمھيدا للدراسة تليه إشكالية البحث ، 

، تحديد المفاھيم و المصطلحات يار الموضوع وأھداف الدراسةففرضياته ثم أھميته وكذا أسباب اخت

  .وأخيرا الدراسات السابقة

  :وھو الجانب النظري فاحتوى على ث<ثة فصول ھي أما  الباب ا�ول

وخصص للمنھاج التربوي، المقاربة بالكفاءات والتقويم وھو مقسم على : الفصل ا�ول -

 .ث<ثة  مباحث وقد أوردناھا بأكبر قدر ممكن من التفصيل في ھذا الفصل

الرياضية وخصصنا الفصل الثاني للتدريس بجميع جوانبه،التربية و التربية البدنية و  -

ھذا الفصل على أربعة  ىاحتوو.المدرس وفق المقاربة بالكفاءاتودرسھا ووصوA إلى إعداد 

 .مباحث

المقاربة .الثالث تمحور في مبحث واحد حول خر فصل في الجانب النظري وھو الفصلأما آ

ناء الفرد بالكفاءات في التربية البدنية و الرياضية وحاولنا إبراز ا�ھداف الحديثة للمادة في ب

 .الصالح الذي يليق بمتطلبات المجتمع بمفھومه الحديث

الخامس ، حيث احتوى الرابع على و وھو الجانب التطبيقي فتضمن الفصل الرابع، أما الباب الثاني 

ا�جراءات المنھجية للدراسة، بدءا بتمھيد ثم تطرقنا إلى المنھج المستخدم في الدراسة وھو المنھج 

، أدوات الدراسة )المجال البشري، الزماني والمكاني(رقنا إلى مجاAت الدراسة الوصفي بعدھا تط

المناسبة لجمع المعلومات حول الظاھرة المدروسة والمتعلقة بموضوع مشكلة بحثنا با�ضافة إلى 

  .الطرق ا�حصائية المستعملة في ذلك

إلى عرض وتحليل النتائج أما الفصل الخامس فتطرقنا فيه من خ<ل مبحثين ا�ول نتعرض فيه  و

حول مناقشة الثاني وكان يتمحور . المتوصل إليھا في الدراسة الميدانية، مع إثبات أو نفي للفرضيات

سابقة وتفسير النتائج الميدانية، وھذا بالرجوع إلى الجانب النظري للبحث و اAستعانة بالدراسات ال

والتي تبدو مناسبة بھدف لرفع الغطاء عن استنتاج عام، توصيات واقتراحات  المتوفرة، و بعدھا

   .إشكالية البحث ، وأخيرا انھينا الدراسة بخاتمة التي تلخص كل ما ھو وارد في دراستنا ھذه

    .العربية والفرنسية تليھا مباشرة قائمة المراجع والم<حق ملخص الدراسة باللغتينثم 
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  ا!شكـاليــة 1

A جدال أن التعليم والتربية من المھام الرئيسية للمدرسة،بيد أن الفعل التعليمي 

بوي الذي نحن في صدد الحديث عنه،يتجاوز بكثير ذالك والتربوي،في مفھوم ا�ص<ح التر

التصور البسيط الذي يجعل منھما مجرد عملية تلقين المعارف الجاھزة والمحنطة أو مسعى 

  .لتكييف عقول المتعلمين �غراض نفعية محضة

ف إن المدرسة ھي المكان الذي يتعلم فيه المتعلم المعارف وينمي مھاراته ويطور قدراته ويتعر  

على قيم مجتمعه حيث يتم تھيئة أطفال اليوم ليصبحوا في المستقبل مواطنين مندمجين بصورة 

  .كاملة في صلب مجتمعھم ومنفتحين في نفس الوقت،على العالم المعاصر

وبھذا المفھوم تساھم المدرسة إلى حد بعيد في توطيد اAنسجام اAجتماعي ونقل القيم اAجتماعية    

السبب ينبغي أن تتجسد غايات المنظومة التربوية في كل ممارسات التلميذ من  ولھذا.والثقافية

  . أنشطة بيداغوجية في المدرسة

وإنه �مر مشروع تماما أن تكون المسألة البيداغوجية ھي المحور الرئيسي والمحرك المركزي    

س مختلف والذي م.في عملية ا�ص<ح الشامل الذي شرعت الجزائر في تطبيقه منذ سنوات

ھذه المناھج التعليمية . والذي بدأ بإعادة بناء المناھج الدراسية الجديدة.مكونات المنظومة التربوية

الثرية والمتوازنة والعصرية والتي تستمد جذورھا من قيم المجتمع وتبنى في الوقت ذاته، من 

  .ةأحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية واAختراعات التكنولوجي

انت العلوم ا�نسانية ھي أول من تلمسھا التغييرات فان أية مقاربة حديثة كانت تكيف ولما ك   

وتدرج ضمنھا، وھذا ما ي<حظ من خ<ل سلسلة اAنتقاAت في المنظومات التربوية عبر العالم 

 إلى المقاربة با�ھداف وأخيرا المقاربة بالكفاءات التي تعتبر احدث ةبأسره من المقاربات التلقيني

فلسفة في تغيير الفكر تجاه ا�نسان المتعلم، لمواجھة تحديات العصر، وتشكل ھذه العوامل رھانات 

جديدة في سيرورة النظام التربوي، بل وتحديات يتعين على المدرسة رفعھا، Aن المدرسة في 

  .تفاعل دائم مع المجتمع فكما ھي نتاج لھذا المجتمع ھي تطمح كذلك إلى تطويره و ترقيته

ولما كان وجود التنظيمات التربوية يتطلب تحقيق مجموعة أغراض من خ<ل التي 

ذكرناھا سابقا من خ<ل  العمليات المختلفة التي تقوم بھا، و التي تسفر دوما محص<ت و نتائج قد 

تكون في المستوى المنتظر من طرف الجميع، أو تسفر عن العكس فتكون مخيبة لUمال، ھذا ما 

ات التربوية خاضعة للنقد من فترة إلى أخرى، ودائما ما تتم فيھا مجموعة جعل المنظوم
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لتساير التطلعات، ولما كانت العوامل السياسية، اAقتصادية ) تطويرھا(إص<حات وذلك لتقويمھا

الخ، تتصف بالتغير وعدم الثبات، فان التربية حتما تتأثر بھا، وبالتغييرات التي .…واAجتماعية 

عه في ظل حو تحقيق كل ما ھو أفضل ويرقى بدور ا�نسان، ليقدم خدمات جليلة لمجتمتنجم عنھا ن

م له القيم و المعتقدات جانبا، وسلالذي جعل العالم في صراع وضعت من خ< انتشار فكر العولمة 

إدارة شؤونه لذوي الكفاءات العالية و A يعترف إA بالذي يبرھن ميدانيا، من خ<ل مجموعة 

  .كفاءات في مجال اختصاصه ليتم تعميم اAستفادة مھارات و

التي تضع تربية أبنائھا في  نرجع إلى أن كل ھذه المتغيرات ونقول أنھا دفعت بالجزائر

اكبة ھذا إلى موصميم انشغاAتھا وكرست جزءا كبيرا من ثرواتھا ومواردھا الوطنية لذلك دفعھا 

وإدراجھا من خ<ل مخطط متعدد ة بالكفاءات،التطور، وتبنت التدريس وفق بيداغوجية المقارب

حيث صارت المنظومة الجزائرية تنتھج منھج المقاربة بالكفاءات . السنوات في المنظومة التربوية

في جميع المواد الدراسية، ونالت التربية البدنية و الرياضية نصيبھا من ھذا التغيير من خ<ل بناء 

المضامين المعرفية لمقاربة،ودورات تكوينية للتحكم في لتدريس المادة وفق ھذه امناھج جديدة 

  .المادةالتي تحويھا المناھج �ساتذة 

التربية البدنية والرياضية التي ھي جزء أساسي من النظام التربوي فھي جانب من التربية  و  

ومن  إعدادا بدنيا ونفسيا وعقليا في توازن تام،) التلميذ(العامة التي تھدف إلى إعداد الشخص 

شأنھا أن تساھم في تحقيق ھذا ا�مر، حيث تعتبر أكثر البرامج التربوية قدرة على تحقيق أھداف 

  .المجتمع

في بيداغوجية الكفاءات ليست غاية في حد ذاتھا،المراد بھا  التربية البدنية و الرياضية فاليوم  

ى التقوية العضلية من جھة التحسين في اللياقة البدنية بواسطة التدريب الرياضي،الذي يعتمد عل

بل ھي . والمھارات الفنية وخطط وأنظمة ا�لعاب التي تكسب النتيجة الرياضية من جھة أخرى

وھذا به من متغيرات وتقلبات في الحياة، إعداد الفرد لمواجھة ما يحوم ا، غايتھتربوية وسيلة

يتم بناؤھا انط<قا من  .لمادةباختيار نشاطات بدنية ورياضية كمحتويات تعليمية ودعامات أساسية ل

 تھذه النشاطات نفسھا،والتي تساعد في تنمية الكفاءات المنتظرة،من خ<ل ا�شكاليا صخصائ

التعلمية المطروحة والتي يقوم ا�ستاذ بتحضيرھا مما يدفع بالتلميذ بتوظيف معارفه قصد 

   .اAكتشاف وإيجاد الحلول للوصول إلى تحقيق الكفاءات المستھدفة
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لقد حاول أساتذة التربية البدنية و الرياضية في الطورين المتوسط وكذا الثانوي            مواكبة و

وتجسيدھا على أرض الواقع إA أن العديد من الصعوبات  التي أقرتھا الدولة ا�ص<حات

  .والعوارض تعرضت سبيلھم لذالك

 من يحاول التي التربوية لعملياتا إحدى ھي الرياضية و البدنية التربية أن معروف مما ھوو  

 لم ما ھو و الفكرية و النفسية و ا�خ<قية قدراته كمال إلى بالفرد الوصول المربون خ<لھا

 المواد ضمن الرياضية و البدنية التربية مادة نجد حيث الجزائر، في التربوية المنظومة تتجاھله

 لكن للت<ميذ، العلمي التحصيل في ا�يجابية آثارھا و �ھميتھا نظرا التربوية المؤسسة في المدرسة

 بالرغم و حيث المنظار، بھذا إليھا ينظر A الرياضية و البدنية التربية مادة أن ھو الم<حظ الشيء

 في نجد أننا إA اجتماعيا، و نفسيا إعدادھم و الت<ميذ عن الترويح في المادة تلعبه الذي الدور من

 لمستقبله تضييعا و الت<ميذ، لتفكير تشتيتا و للجھد إھدارا و لوقتل مضيعة يعتبرھا من مجتمعنا

  .الدراسي

 إلى بحاجة فا�ستاذ وجه، أكمل على واجبھم يؤدون A المادة مدرسي من الكثير جعل ما ھذا و    

 أساتذة بقية شأن ذلك في شأنه بھا، العامل المؤسسة إدارة طرف من للعمل المناسب الجو تھيئة

مجسدة في  واضحة علمية أھداف تحقيق عليه يفرض الجامعي تكوينه �ن ا�خرى، لعلميةا المواد

 على تحقيقه ا�ساتذة يحاول ما ھو و) بدنيال عاطفي،ال معرفي،ال جانبال( :ث<ث جوانب ھامة ھي

 مھنة تطوير تعرقل A وعديد المعوقاتمناسبة، غير بظروف يصطدمون لكنھم الواقع أرض

 حصة إجراء حتى تعيق بل فحسب وفق البيداغوجية الجديدة والرياضية البدنية التربيةتدريس 

 لقاعات بالنسبة النشاط ھذا ممارسة لمساحة السيئة كالوضعية مسبقة، إجرائية أھداف بدون عادية

شبه انعدام  أو قلة ذلك جانب إلى و ا�فواج في الت<ميذ كثرة كذا و بالملعب، المحيطة التدريس

 الرياضية للنشاطات المكيفة القاعات انعدام إلى با�ضافة بھا، العمل المراد بيداغوجيةال الوسائل

  .الرياضية التربوية الحصص عليھا تقام التي والميادين ا�رضيات ص<حية عدم مع

وبعد  سنوات  بعد أن أدرجت بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية و الرياضية، إذن    

وقيام أساتذة ھذه منھا المتوسط والثانوي  �طوار التعليميةلھا إلى مدارسنا،في جميع امن إدخا

وتطبيقھا في المؤسسات التربوية وما صادفھم من عوائق متعددة قد تختلف أو .ا�طوار بتجريبھا

  :  يمكننا طرح التساؤل التالي.تتشابه لدى أساتذة الطور المتوسط و الطور الثانوي
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بيداغوجية  وفق في معوقات تطبيق التدريس ةذات د#لة إحصائي ھل توجد فروق •

  ؟  يبن أساتذة التربية البدنية والرياضية للطور المتوسط والثانوي المقاربة بالكفاءات

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  
  

  :الفرضيات.2

• A  يبن ج المقاربة بالكفاءات امنھمحتوى يق طبصعوبة تتوجد فروق دالة إحصائيا في

 .الطور المتوسط والثانوي أساتذة
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• A  في نقص الوسائل التربوية المعيقة لتطبيق التدريس توجد فروق دالة إحصائيا

  .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانويت ابالكفاء

• A يبن  ميدانياالعملية التقويمية بالكفاءات تطبيق  معوقات توجد فروق دالة إحصائيا في

 .أساتذة الطور المتوسط والثانوي

• A نقص ل معوقات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات تعود في توجد فروق دالة إحصائيا

  يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي التكوين

  :أھداف البحث.3

  :ا فيما يلييمكن تلخيص أھداف بحثنا ھذ

  :الدافع العلمي

  :ونھدف من خ<ل الدراسة إلى

 . داغوجية المقاربة بالكفاءاتربط الدراسات النظرية والواقع الميداني لبي �

،أساتذة التربية البدنية و الرياضية تجاه ھذه على موقف أھل اAختصاص من التعرف �

 .البيداغوجية

ما يخص نحاول جمع ما أمكن في نظرية ،بوثيقة مبسطةتزويد كل من يھمھم ا�مر  �

التربية  وعلى وجه الخصوص مدرسي ،.........المقاربة بالكفاءات، التقويم، التدريس

 .البدنية و الرياضية

مفھوم  بيداغوجية التدريس بالمقاربة  محاولة إزالة الغموض قدر ا�مكان الواقع حول �

 .بالكفاءات

  .وجية ميدانياغه البيداذمحاولة ا�جابة على بعض التساؤAت المطروحة حول ھ �

  : الدافع العملي

التربية البدنية و الرياضية  التعرف على مدى تطبيق التدريس بالمقاربة بالكفاءات في �

 .وAية بسكرةل المؤسسات التربوية في

الكشف و الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض عمل ا�ساتذة خ<ل تجربتھم  �

 .وفق البيداغوجيا الجديدة العمل

لمحاولة الوقوف على أھم العوائق التي تواجه ا�ساتذة خ<ل  استبيانتصميم أداة  �

 .ةاغوجية الجديدالتدريس وفق البيد

التعرف على آراء واقتراحات ا�ساتذة الذي احتكوا بالميدان العملي لعدة سنوات وكذا  �

 .اAستفادة من توجيھاتھم 
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إبراز الخلفية العلمية والنظريات التي قامت عليھا بيداغوجية التدريس وفق المقاربة   �

 .بالكفاءات

  :أھمية الدراسة.4

  :يما يلي يمكن تحديد أھمية بحثنا ھدا ف

والمتمثل في ا�ص<حات .لقد ارتأينا أن أھمية البحث تكمن في حداثة الموضوع �

 .التي تبنت بيداغوجية المقاربة بالكفاءات التربوية

 .تشخيص واقع تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضل المقاربة بالكفاءات �

التخطيط، التنفيذ، : من  حاولنا بقدر ا�مكان ا�لمام بكل أركان المقاربة بالكفاءات �

 .......التقويم
محاولة إبراز الصورة الحقيقية للتربية البدنية و الرياضية داخل المدرسة وخارجھا  �

  . خصوصا في ظل المقاربة بالكفاءات

 حدود البحث .5

  : تتمحور حدود بحثنا في ا�شكالية أو التساؤل الرئيسي الذي مفاده  

المقاربة بيداغوجية في معوقات تطبيق التدريس وفق  ةھل توجد فروق ذات د#لة إحصائي

  يبن أساتذة التربية البدنية والرياضية للطور المتوسط والثانوي ؟ بالكفاءات

  :عن الفرضيات وطرق التأكد من صحتھا فقد كانت على النحو التالي أما

بنيت على أنه A توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق فالفرضية ا�ولى  �

ويتمثل  .لوAية بسكرة وى منھج المقاربة بالكفاءات يبن أساتذة الطور المتوسط والثانويمحت

أنه  .بينما المتغير التابع .صعوبة تطبيق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات المتغير المستقل، في

 A توجد فروق دالة إحصائيا يبن أساتذة التربية البدنية والرياضية للطور المتوسط والثانوي

في ھذه الصعوبة التي تعتبر من بين معوقات تطبيق بيداغوجية الكفاءات في مادة التربية 

وللتأكد من صحة ھذه الفرضية استعنا بوسيلتين ھما اAستبيان  البدنية والرياضية

 .وذالك بتحديد النسب المئوية و اختبار دراسة الفروق.والمقابلة

معوقات  روق دالة إحصائيا فيتوجد فA بنيت على أنه  ثانيةالفرضية الو �

ويتمثل المتغير  .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي تطبيق العملية التقويمية بالكفاءات ميدانيا

أنه A توجد فروق دالة  .بينما المتغير التابع .بالكفاءات تطبيق العملية التقويمية المستقل، في

التي تطبيق العملية لطور المتوسط والثانوي في إحصائيا يبن أساتذة التربية البدنية والرياضية ل
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وللتأكد  تعتبر من بين معوقات تطبيق بيداغوجية الكفاءات في مادة التربية البدنية والرياضية

وذالك بتحديد النسب المئوية و .من صحة ھذه الفرضية استعنا بوسيلتين ھما اAستبيان والمقابلة

 .اختبار دراسة الفروق

في نقص الوسائل توجد فروق دالة إحصائيا A بنيت على أنه  ثالثةالفرضية الو �

 .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانويالتربوية المعيقة لتطبيق التدريس بالكفاءت 

أنه A توجد فروق  .بينما المتغير التابع .نقص الوسائل التربوية ويتمثل المتغير المستقل، في 

نقص الوسائل نية والرياضية للطور المتوسط والثانوي في دالة إحصائيا يبن أساتذة التربية البد

التي تعتبر من بين معوقات تطبيق بيداغوجية الكفاءات في مادة التربية البدنية  التربوية

وذالك .وللتأكد من صحة ھذه الفرضية استعنا بوسيلتين ھما اAستبيان والمقابلة والرياضية

  .فروقبتحديد النسب المئوية و اختبار دراسة ال

في معوقات  توجد فروق دالة إحصائياA بنيت على أنه  ثالثةالفرضية الو �

 .التدريس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص التكوين يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

أنه A توجد فروق دالة  .بينما المتغير التابع .نقص التكوين ويتمثل المتغير المستقل، في 

التكوين تذة التربية البدنية والرياضية للطور المتوسط والثانوي في نقص إحصائيا يبن أسا

عتبر من بين معوقات تطبيق بيداغوجية الكفاءات في مادة التي ي وفق المقاربة بالكفاءات 

وللتأكد من صحة ھذه الفرضية استعنا بوسيلتين ھما اAستبيان  التربية البدنية والرياضية

 .النسب المئوية و اختبار دراسة الفروقوذالك بتحديد .والمقابلة

  :مفاھيم و مصطلحات.6

حاولنا ضبطھا و اھيم و المصطلحات تتعلق بموضوع البحث ھناك مجموعة من المف

  : وفيما يلي نعرض تعاريف �ھم مصطلحات الدراسة محتوىالأوردنھا مفصلة في 

 

 :ات ـوقـالمع •

أحمد زكي بدوي،صديقة يوسف (.ما شيءيمنع ويحجزنا ويشغلنا عن ھو كل أمر      

  )537.محمود،بدون سنة،ص
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عرفھا الثقفي بأنھا مجموعة من المشك<ت أو الصعوبات الفنية والمادية وا�دارية :اصطFحا 

المعلم لطرق التدريس الحديثة في المواقف التعليمية  استخداموا�شرافية التي تحول دون 

  .المختلفة 

م لطرق التدريس لالمع استخداممختلفة التي تحول دون ھي المشك<ت والصعوبات ال أو  

  . www.djelfa.info › ... ›......30.03.2010 .تويات المنھج الحاليحالحديثة مع م

  :داغوجياـالبي •

  .وتعليمھم  ا�وAدكلمة ذات أصول يونانية وتعني تربية  ھي       

 )فن التعليم(ليم مادة معينةميز تعوھي مجموعة من الطرائق والتقنيات ،والخطوات التي ت

  )130،129.،ص ص2004يص،ـخالد لبص(

حسب التقليد  بأنھا )148 .،ص2001وآخرون، أرزيلرمضان ( وعرفھا أيضا     

تشير البيداغوجيا إلى مجموع الخطابات والممارسات التي كانت ترمي إلى تدبير  :ا�غريقي

  .ية ،وان تجعل منه مواطنا صالحاانتقال الطفل من حالته الطبيعية إلى الحالة الثقاف

      :ســالتدري •
التدريس سلوك : "أن) 226. ، ص2006محمود عبد الحليم عبد الكريم، (يرى       

تربوي موجه يساعد التلميذ على القيام بنفسه لتحقيق ا�ھداف التعليمية المنشودة و 

لمحتوى التعليمي و أسلوب السلوك الموجه قد يكون يھدف إلى إثارة دوافع التلميذ، تنظيم ا

تنفيذه ،و تقديم المھارة سواء بأداء النموذج أو الشرح التفسير، و تقويم فاعلية ا�داء، 

أن التدريس عبارة عن نشاط  ،با�ثابة والتعزيز، وتقديم التغذية الرجعية و ھذا يعني

يل في السلوك التعليم و التعلم �حداث تغيرا و تعد: متعدد ا�وجه يتحدد في بعدين ھما 

  ."المتعلم و ذلك عن طريق تنظيم و توجيه الخبرات و البيئة التعليمية الم<ئمة

  

  

   :المقاربة بالكفاءات  •

ھي بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم في مجربات الحياة لكل ما تحمله من تشابه في 

يمكن المتعلم من  الع<قات و تعقيد في الظواھر اAجتماعية، و من ثمة ھي اختيار منھجي ،
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النجاح في ھذه الحياة على صورتھا و ذلك بالسعي إلى تثمين المعارف المدرسية و جعلھا 

  .)11.،ص 2005حاجــي فريــد،،("صالحة ل<ستعمال في مختلف مواقف الحياة

   التربية البدنية والرياضية●

عملية التربية عن  مإتماالرياضية شكل من أشكال التربية تقوم على أساس  البدنية التربية

طريق البدن، وھي ترتكز على اكتساب الفرد للمھارات وتعمل على تطوير الخصائص 

والصفات البدنية وتكوين العادات الصحية السليمة التي تكون من شأنھا أن ينشأ الفرد حياة 

عبد الحميد (..صحية سليمة، وأن يكون لديه القدرة على مجابھة متطلبات الحياة بكفاءة

  . )18.، ص2005ف، شر

  :ة ـقارنـالم

يفيد لفظ مقارنة إلى عملية أخذ مجموعة متكونة من واحد أو عدة أشياء لغرض البحث عن  

  )12.ص،2005خلوة لزھر،.(نقاط التشابه وا�خت<ف

  : لدراسات السابقة ا.6

 تطبيقه أدى إلىقلة مدة المقاربة بالكفاءات وحداثة موضوع بيداغوجية التدريس وفق  إن

بعض الدراسات التي يمكن  نلخصفي ما يلي الخاصة به، و والبحوث ندرة المواضيع

  : كما يلي  إعتبارھا دراسات مشابھة لدراستنا

 : دراسة الطالب خلوة لزھر •

دراسة تجريبية في مادة  -.والكفاءات ا2ھدافمقاربة مقارنة للتدريس بين . تحت عنوان

، دخلت ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في  الرياضيات لت<ميذ السنة ا�ولى متوسط

موسم ل.جامعة باتنة.علم النفس وعلوم التربية ،تخصص المناھج الدراسية والتقويم التربوي

2005.2004 . 

يوضح مدى دAلة الفروق في  لفحص تجريبي مقارنوتمثلت إشكالية الدراسة في أنھا جاءت 

توسط في وحدة التناظر المحوري لمادة الرياضيات نتائج ت<ميذ السنة ا�ولى من التعليم الم

إحداھما مبنية في ضوء المنھاج القديم القائم على مقاربة ا�ھداف  نبين إستراتيجيتين تعليميتي

  .المقاربة بالكفاءاتوا�ستراتيجية ا�خرى مبنية على 

 يم المتوسطالتعل من توجد فروق جوھرية بين متوسط ت<ميذ السنة ا�ولى A:فروض الدراسة

الذين يدرسون الرياضيات بأسلوب الكفاءات ، ومتوسط أقرانھم الذين يدرسونھا بطريقة 
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العرض با�ھداف،وذلك بالنسبة لدرجاتھم على ا�ختبار البعدي اMني لقياس اAحتفاظ 

  .القصير المدى في التحصيل الخاص بوحدة التناظر المحوري

الذين درسوا  لت<ميذ المجموعة التجريبية متوسط ا�داء: وتوصلت الدراسة إلى أن 

الرياضيات بالكفاءات،يزيد عن متوسط أداء ت<ميذ المجموعة الضابطة الدارسين  بطريقة 

  .العرض با�ھداف

  .منھا الدراسة و التي ذكرناھا سابقا انطلقتمما يعني عدم تحقق الفرضية التي  

: تي كانت تحت عنوان، وال2004الجزائر،سنة دراسة ا2ستاذ يوسف قادري.

، حيث ركز ا�ستاذ في بحثه على المناھج المعدلة من "بيداغوجية التدريس بالكفاءات"

ا�ھداف إلى الكفاءات شارحا ھذه ا�خيرة وكذلك مدى تمكن المعلم الجزائري من 

  ....المقاربة القديمة لتحل محلھا أخرى جديدة 

تدريس وبوثيقة مبسطة وكذا تحسين تزويد القائمين على فعل ال: ويھدف بذلك إلى 

  ........المشرفين في القطاع التربوي بضرورة تفعيل المكونين 

  :وتوصلت الدراسة إلى أن

إن تأھيل المدرسين والقائمين على التربية والتعليم في مجال المقاربة بالكفاءات يسھم  -

  .في تقبل وإنجاح ھذه المناھج

  .دريس ، يسمح بتبني أي مقاربة جديدةالتحكم في المھارات ا�ساسية للت -

فانه يتجلى في الجانب ا�ول من الدراسة  ةمظھر اAستفادة من الدراسة السابق أما

فيما يخص ا�طار النظري، فقد قدمت لنا الدراستين مجموعة من ا�سھامات كان لھا 

اصة الفرضية كما ساعدتنا في إثراء ومنا قشة نتائج البحث خ.دورھا في ا�فادة بحثنا ھذا

  .والمتعلقة بالتكوين وفق المقاربة بالكفاءات.ا�خيرة

تقويم ا2داء التدريسي لمعلمي  : ھذه الدراسة استھدفت .مصر :دراسة مصطفى زيدان -

وقد حدد الباحث عددا من الكفاءات التي  في مصر ، عن طريق الكفاءات ا#بتدائيةالمرحلة 

  .الوسائل التعليمية استخدام –عداد المعلم للدرسإ:التدريس وھي يمكن م<حظتھا في مواقف

ا�مكانيات  استغ<لمدى  –سلوك المعلم في التدريس  –إدارة الفصل  –طرق التدريس  -

  .المتاحة



 ا&طار العام &شكالية البحث                                                 ي                          الفصل التمھيد

  

 استخدامفي مستوى المعلم وA سيما في  ملحوظا انخفاضاوتوصلت الدراسة إلى أن ھناك 

  .الوسائل التعليمية،وفي إدارة المناقشة في الفصل

  : تحت عنوان . عبد الحكيم خصاونه. أ و معين أحمد عودات. د دراسة

المشك<ت المھنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية في المدارس الحكومية 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على المشك<ت المھنية التي تواجه مدرس .ا�ردنية

معلما ) 60(كونت عينة الدراسة من ت. التربية الرياضية في المدارس الحكومية ا�ردنية

 .م2008-2007في لواء بني كنانة في ا�ردن للعام الدراسي 

) SPSS(وقد استخدم الباحثان للمعالجة ا�حصائية الرزمة ا�حصائية للعلوم اAجتماعية  

  .واستخرجت المتوسطات الحسابية واAنحرافات المعيارية والنسب المئوية

بعض المشك<ت المھنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية   ىوقد توصلت الدراسة إل  

  .التي تتعلق بالمنھاج وا�مكانات واقتراح بعض الحلول لمعالجتھا والحد منھا

)12.02.2010 W.ULUM.NLWW(  

دراسة : "تحت عنوان الدراسة يشي، دراسةـفر الوتـحات جعـالطالب قاسم شأعد .3.5

وطرق حلھا بالمرحلة المتوسطة في مدينة  لمشكFت تنفيذ منھج التربية البدنيةتحليلية 

  .في المملكة العربية السعودية 2000لسنة ". الرياض

  :وقد توصل في دراسته إلى مجوعة مشك<ت لخصھا تحت العناوين التالية

  .أھم المشك<ت التي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة با�ھداف ����

  .أھم المشك<ت التي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة بالمحتوى ����

  .أھم المشك<ت التي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة با�مكانات ����

  .أھم المشك<ت التي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة بالوقت المتاح لتنفيذه ����

  .أھم المشك<ت التي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة بالتقويم ����

  .ي تواجه تنفيذ المنھج المرتبطة با�دارة المدرسيةأھم المشك<ت الت ����
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نقص استفدنا من ھذه الدراسة في مناقشة خاصة الفرضية الثانية و التي اشتملت على  و

 تطبيق محتوى المنھاج الجديد وفق المقاربة بالكفاءاتل ال<زمة مكانياتالوسائل وا�

)www.ksu.edu.sa(....12.02.2010.ميدانيا
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   ل ا2ولـالفصـ

  
  المنھاج، المقاربة بالكفاءات وتقويمھا

  
  تمھيــد

  
 المنھاج: المبحث ا2ول  
 المقاربة بالكفاءات: المبحث الثاني 
  التقويم بالمقاربة بالكفاءات: المبحث الثالث 

 
  خFصــة
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  :تمھيــد

طوير فرضتھا طبيعة العصر مما يستلزم فيھا تغييرا شام< يمر التعليم اليوم بفترة ت  

يمس النظام التربوي، فالتعليم أصبح يعتمد على الطبيعة النافعة لما نتعلم، بمعنى أن تتحول 

  .حقائق العلم إلى ممارسة وسلوك حياة

ولما كانت بيداغوجية الكفاءات حققت نجاحات باھرة في عدة مجاAت فقد أغرى ذلك النجاح 

  .سئولي قطاع التربية الذين تبنوھا أملين بذلك تحقيق قفزة نوعية في المنظومة التربويةم

. الخ.....ولكن ھذا التبني استوجب إعادة النظر في بناء المناھج الدراسية و العمليات التقويمية

ولقد حاولنا في ھذا الفصل التطرق إلى أھم التعدي<ت التي طرأت على المنظومة، كما 

  .إزالة الغموض حول كل ما ھو متعلق ببيداغوجية الكفاءات حاولنا

 . اجـنھـالم :المبحث ا2ول 

  :تعريف المنھاج و عناصره . 1.1

  :تعريف المنھاج. 1.1.1

المنھج، الِمنھج و : "يلي وردت كلمة المنھاج في المنجد في اللغة و ا�ع<م كما :لغويا  

لويس ".(منھج أو منھاج التعليم أو الدروس المنھاج جمع مناھج وھو الطريق الواضح ومنه

  ).165.،ص2003معلوف،

  ).48المائدة،"(ا ِمْنُكم شْرَعًة َوِمْنَھاًجالُِكٍل َجَعْلنَ :" كما ورد في القران الكريم، في قوله تعالى

  .إن كلمة المنھاج الواردة في اMية الكريمة تعني الطريق الواضح

  :ن من التعريفات للمنھاج ھمافھنا نورد نوعي :أما اصطFحا       

  :في ما يلي نورد تعريفين تقليديين للمنھاج و :المفھوم التقليدي للمنھاج -

ھو مجموعة المواد الدراسية و المقررات التي :")6.ص،2004يوسف قادري،(يعرفه 

  ".يدرسھا التلميذ

ار التي يدرسھا مجموعة المعلومات و الحقائق و المفاھيم و ا�فك: "كما ُيعَرُف أيضا بأنه

  ).18.، ص2005إيناس عمر، محمد أبو حتلة ،". (الت<ميذ في صوره مواد دراسية

  ).برنامج(ھاذين التعريفين حصرا مفھوم المنھاج على أنه عبارة عن مقرر دراسي 
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 :أما حديثا فقد أطلقت عدة تعاريف منھا : المفھوم الحديث للمنھاج  -    

بأنه المتضمن لجميع "المنھج المدرسي  1995 ھا<ؤوزم Jewettلقد عرفت جويت 

الخبرات المنفذة تحت رعاية المعلمين بدءا من حجرة الدراسة إلى المسابقات بين المدارس 

  ".داخل وخارج المدرسة

: فيعرفان المنھج بأنه toombsanal&tierney 1993أما يورد تومبس، تيرني       

كل فرد بما فيھا ا�ھداف، والمحتوى، وا�نشطة،و اسم لكل مناحي الحياة النشطة والفعالة ل"

ھو كل دراسة و نشاط أو خبرة "و).16، 15، 14.،ص2005عفاف عبد الكريم،( ".التقويم

توجيھھا سواء داخل الصف كان أو بھا المتعلم تحت إشراف المدرسة ويكتسبھا أو يقوم 

   ).27.،ص2005محمد أبو حتلة ،إيناس عمر،(".خارجه

المنھاج ھو مجموعة : " على انه )26 ، ص1996محمد عبد الكريم أبو سل،  (ويعرفه     

الخبرات التربوية و ا�نشطة التعليمية التي توفرھا المدرسة ليتفاعل معھا الط<ب داخل 

المدرسة و خارجھا تحت إشرافھا بقصد تغيير سلوك الط<ب نحو ا�فضل في جميع الموافق 

  ". الحياتية 

           و ھو أوسع من البرنامج،.جمل مسالك التعلمات المسطرة للتلميذمحددا لم و يعتبر

وعمليات  فزيادة عن البرنامج فھو يقدم إرشادات أخرى خصوصا على الطرائق البيداغوجية 

تعلم تحت إشراف المدرسة مكل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبھا، أو يقوم بھا الالتقويم وھو 

   "أخارجهوتوجيھھا سواء داخل القسم 

  )14، 37 .ص،2001توفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحلية،(

مجموع الخبرات التربوية اAجتماعية والثقافية والرياضية : "بأنه 1992ويعرفه نافع        

إلخ التي تخططھا المدرسة وتھيؤھا لطلبتھا ليقوموا بتعلمھا داخل المدرسة أو ...والعلمية

من السلوك، أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو  خارجھا بھدف اكتسابھم أنماطا

اAتجاه المرغوب ومن خ<ل ممارستھم لجميع ا�نشطة ال<زمة والمصاحبة لتعلم تلك 

 )34 .ص2000الخولي،جمال الدين الشافعيأمين أنور  ("الخبرات تساعدھم في إتمام نموھم

بانه . )26.،ص1999،الكريم ابوسلمحمد عبد (وھنا نورد تعريفا إجرائيا بحيث يعرفه 
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مجموع الخبرات التربوية التي توفرھا المدرسة ليتفاعل معھا الط<ب داخل المدرسة "

  .وخارجھا تحت إشرافھا بقصد تغيير سلوك الط<ب نحو اAفضل في جميع المواقف الحياتية

  :  جعناصر المنھا. 2.1.1

  :ھا و ترتبط ارتباطا وثيقا وھييتكون المنھاج من عناصر أساسية تتكامل فيما بين

تشير إلى القدرات و المواقف و المھارات التي سيكتسبھا المتعلم من  :ا2ھداف العامة •

 .خ<ل جملة من المواد الدراسية

يعتبر احد عناصر المنھاج من خ<له نستطيع الحكم على مدى نجاحنا في تحقيق  :التقويم •

لم و مدى تحصيله، و نشخص نتائج عملية ا�ھداف و قيمھا و كذلك قياس قدرة المتع

 .)21.، ص 2001،محمد،  يالعمر (.التعليم و مدى ما يحقق من أھداف

ھو مجمل الطرق و ا�ساليب المتبعة �يصال المحتوى  :طرق و أساليب التدريس  •

  .التعليمي للمنھاج

و مفاھيم و  على شكل قواعد نھو جزء من الثقافة و المعرفة التي تقدم للمتعلمي :المحتوى

   ). 2002  ،وآخرون حلمي أبو ھرجة، ممكار (. معلومات و قيم و مواقف

ھناك عدة وجھات نظر حول عناصر المنھاج، ومن وجھات النظر " كما نظيف أن       

ا�ھداف والمحتوى وا�نشطة والتقويم : أن المنھاج يتكون من" تايلر" ـالشائعة التي تنسب ل

  :كما يوضح الشكل التالي

                

  

  

  

  

  عناصر المنھاج باعتباره نظاما: 01شكل رقم

ومن خ<ل الشكل ن<حظ الع<قات التبادلية الموجودة بين كل عناصر المنھاج،          

بمعنى أن كل عنصر يؤثر في بقية العناصر دون استثناء ويتأثر بكل العناصر، وان أي تأثير 

 ا2ھداف

 التقويم المحتوى

 ا2نشطة
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توفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحلية، ( "لعناصرفي أحد العناصر يتنقل إلى بقية ا

  )34. ، ص2001
  

  :ا2ھداف التربوية.1 

تمثل ا�ھداف أھم عناصر المنھج المدرسي أو مكوناته، حيث أن العناصر  "          

ا�خرى كالمحتوى والخبرات التعليمية والتقويم تعتمد عليه أو ترتبط به ارتباطا وثيقا لذا فإن 

ا�ھداف أو تطويرھا أو صياغتھا تمثل العملية ا�ساسية ا�ولى لمخططي  اختيار تلك

وتحقيق ا�ھداف التربوية بحاجة إلى العديد من ا�نشطة التعليمية أو الخبرات  المناھج

أحمد  جودت( "التعليمية التي Aبد للمتعلمين من المرور بھا في سبيل تسھيل فھم المحتوى

  )28.، ص2005يم،سعادة، عبد ] محمد إبراھ

  :المحتوى. 2

أحد عناصر المنھاج وأولھا تأثيرا في ا�ھداف التي يرمي المنھاج إلى تحقيقھا،           

وقد يوصف .وھو يشتمل على المعرفة المنظمة المتراكمة عبر التاريخ من الخبرات ا�نسانية

خالد ( "علمھا الفردالمحتوى بأنه المعرفة أو المھارات أو اAتجاھات أو القيم التي يت

  )135.ص،2004،لبصيص

 

.المحتوى: 02شكل               

 
 

  :تصنيفات المحتوى

إن تصنيفات المحتوى ھي تصنيفات المعرفة، ولذلك تصنف المعرفة المنظمة في           

المحتوى حسب ارتباط المعرفة با�ھداف، فتكون لدينا معرفة إدراكية، معرفة قيمية، معرفة 

  ."أدائية

تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر المنھج، ويقصد بھا الجھد العقلي أو البدني "  :ا2نشطة 3

الذي يبذله المتعلم أو المعلم من أجل بلوغ الھدف، ويشير ھذا التعريف إلى أن النشاط له 

مضمون وله خطة يسير عليھا، وله ھدف يسعى لتحقيقه، وھو بحاجة للتقويم لمعرفة مدى 

  .ق الھدف المراد بلوغهنجاحه في تحقي

المعرفة 
ةالمنظم

 

 

المعرفــة الغيــر 
 منظمــة
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وتختار ا�نشطة في ضوء ا�ھداف، فإذا كان الھدف أن ننمي قدرة المتعلم على التفكير       

الناقد ف< بد من تصميم أنشطة لتحقيق ذلك، وتختار أيضا في ضوء المحتوى، ويختار 

  .المحتوى في ضوء ا�نشطة

  :التقويم4

والتقويم ھو التصحيح والتصويب، وھو عملية المنھج ا�ربعة،  ھو أحد عناصر"         

عملية التصميم، عملية التشخيص، وعملية : تشتمل على عمليات فرعية تؤدي إليھا مثل

 .  القياس، وعملية المتابعة، وعملية التغذية الرجعية، وعملية إصدار الحكم

ة، كما والتقويم ھو تقدير مدى م<ئمة أو ص<حية شيء ما في ضـوء غرض ذي صل      

يعرف أيضا أنه العملية التي يحكم بھا على مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق ا�ھداف 

المنشودة، وبما أن التربية تھدف إلى إحداث تغيرات معنية مرغوبة في سلوك المتعلمين، فقد 

 بات من الواضح أن عملية التقويم ترمي إلى معرفة مدى تحقق ھذه التغيرات المرغوبة لديھم

  :أو معرفة مدى تقدمھم نحو ا�ھداف التربوية وھذا التعريف يشتمل على المبادئ التالية

  

 
 
 

    
                                       

  
  

  
  التغذية الراجعة

                   
  أبعاد تقويم المنھاج المختلفة                       03: الشكل رقم  

  )95.ص ،2001، محمد محمود الحلية، توفيق أحمد مرعي(

  :أنواع المناھج . 2.1

  :تنقسم المناھج إلى ث<ثة أقسام ھي 

  :منھاج المواد الدراسية المنفصلة . 1.2.1

 
 اEھداف

 تقويم ا[ثار
 تقويم التخطيط تقويم التطوير 
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يعتبر ھذا المنھاج من المناھج التي تنظم فيھا الخبرات التربوية في صورة مواد "

نواع المناھج التي عرفتھا دراسية منفصلة عن بعضھا كما يعد ھذا المنھاج من أقدم أ

 موA يھت. المؤسسات التعليمية و يوجه عنايته فقط إلى محتوى المادة الدراسية و إتقانھا

بالمتعلم الذي يتعلم حيث أن إتقان المادة الدراسية يعتبر ھو ھدف العملية التعليمية في ھذا 

  .)21.ص ،1999 ة ، محمد سعد زغلول،جحلمي أبو ھر ممكار ( ".المنھج

و لقد أبان ھذا النوع عدة نقائص و عيوب ھذا ما جعل المربون يحاولون تحسين ھذا  

  :المنھج واستقرت ھذه المحاوAت إلى ظھور عدة تنظيمات تتمثل فيما يلي

يعني الربط بين منھاج المواد الدراسية التي تعطينا المنھاج  :المنھاج المترابط  •

ومات ببعضھا البعض مما يساعد على سھولة المترابط مما يؤدي إلى توثيق صلة المعل

  .تذكرھا

يعني إزالة الحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية و إدماج محتويات  :منھاج ا!دماج •

  . ھذه المواد في مقررات أكثر اتساعا بحيث تصبح مادة واحدة

يقوم على أساس تقليل عدد المواد الدراسية و ھو امتداد  :منھاج المجا#ت الواسعة •

Aت الدمج فيه تكون أكثر اتساعا و شموAلمنھاج ا�دماج و يختلف عنه في أن مجا. 

  :منھاج النشاط. 2.2.1 

ظھر كرد فعل لمواجھة العيوب التي ظھرت في منھاج المواد الدراسية المنفصلة و 

التي كانت تتلخص في زيادة اAھتمام بالمادة الدراسية وجعلھا محورا أساسيا، و قد سمى 

المنھاج بمنھاج النشاط �نه يوجه عناية بالنشاط الذاتي للمتعلمين و يھتم بالحاجات و ھذا 

الميول الخاص بھم، و المتعلمين في ھذا المنھج يعتمدون على أنفسھم في تحصيل 

حلمي أبو  ممكار(.ذا ما يجعل المتعلم أكثر إيجابيةالمعارف و في جمع المعلومات وھ

  ).25،ص 1999، ة ، محمد سعد زغلولجھر

بالمتعلم أكثر  همنھاج حديث يولي عنايت: على انه) 07.،ص2004قادري، فيوس(ويعرفه  

من عنايته بمحتوى التعليم من خ<ل المنھاج القائم على حل المشك<ت المشروعات أو 

  . مواقف الحياة

  

  :المنھاج المحوري. 3.2.1
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ؤدي إلى مرور المتعلمين عبارة عن نوع من التنظيم المنطقي للمادة الدراسية، ي"  

و يتضمن تنوعا للخبرات و ا�نشطة و ا�دوات، و ذلك �كساب . بخبرات تعليمية و تربوية

المتعلمين بعض الخبرات التربوية لمواجھة مشك<ت و متطلبات الحياة، كما أنه يتخذ مادة 

فإن  دراسة معينة أو موضوعا، محورا تدور حوله و ترتبط به دراسات متنوعة، و لذا

مكارم حلمي أبو ھرجة،سعد (".وفقا للنظرة إلى طبيعة المحور محتوى ھذا المنھج يختلف 

  .) 25.، ص1999،زغلول

  : أسس بناء المنھاج . 3.1

لقد اعتمدت مجموعة أسس تعتبر انط<قة أو منطلق لبناء المنھاج الدراسي و لعل 

  : أھمھا ھو

بوية واضحة و محددة تعكس في المقام يركز كل منھاج على فلسفة تر" :ا2ساس الفلسفي •

 حالصال دمحم(."ا�ول فلسفة المجتمع والعقيدة والمبادئ والقيم التي تحكم في مساره

 .)26.،ص2002حثروبي،

يضمن ھذا ا�ساس نقل التراث الثقافي و العلمي و اAجتماعي من :"  ا2ساس ا#جتماعي •

و مواطنيه من ا�طارات و الخبراء جيل إلى جيل آخر، مراعيا بذلك احتياجات المجتمع 

  ."  .نو الفننين و الموظفي

  : عند تسطير منھاج معين ينبغي مراعاة ما يلي  : ا2ساس النفسي •

  .الخصائص  النفسية و اAجتماعية  -                  

  .خصائص النمو للمتعلم في كل مرحلة -                  

  الفروق الفردية -                  

  .الميول و اAھتمامات -                  

  ) 07.،ص2004قادري، فيوس( .ـ القدرات العقلية                  

و يقصد بذلك طبيعة المعرفة المختارة التي يجب أن يحتويھا المنھاج : ا2ساس المعرفي  •

  لتقدم للمتعلمين لتحقيق ا�غراض المرغوب فيھا في شخصية المتعلم

إن الثقافة المحلية لھا دور كبير في بناء أي منھاج Aحتوائھا على "  :ا2ساس الثقافي  •

خبرات و معارف مقبولة و تجنب أخرى غير مرغوب فيھا أو مرفوضة سواء كانت 

 .)26 .، ص 2002ي،الصالح حثروب محمد (".متخصصة أو عامة
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  : موقف المنھج التقليدي من المعلم والمتعلم. 4.1

التقليدي النجاح في اAمتحانات وظيفة من أھم وظائف المادة الدراسية،  يعد المنھاج"         

وقد ترتب على ذلك شعور الطلبة بان دورھم يتمثل في حفظ المادة الدراسية والنجاح في 

اAمتحانات، مما أدى إلى العزوف عن البحث واAط<ع ، فأدى ذلك إلى أن يحرم الت<ميذ 

  .مل المسؤولية بشكلھا الصحيحمن فرص اAعتماد على النفس وتح

التركيز على المواد الدراسية المنفصلة، انط<قا من نظرية الملكات العقلية والتي  �

تؤكد على أن كل مادة دراسية تدرب ملكة عقلية محددة وبذلك يجب أن تكون منفصلة عن 

  . غيرھا

المعارف اھتم المنھج التقليدي بالجانب العقلي للتلميذ، من خ<ل حفظه لمجموعة  �

  .والمفاھيم وأھمل الجوانب ا�خرى

ركزت المواد الدراسية على جانب الحفظ والتلقين وأغفلت النشاطات التي تؤدي  �

  .إلى الخبرات

يقوم بوضع المنھج الذي يعني المحتوى فقط، مجموعة من المختصين بالمواد   �

يعتبرون ركنا ھاما من  الدراسية، دون أخذ لوجھة نظر المعلم والتلميذ وأولياء ا�مور الذين

  .أركان العملية التربوية وھم بذلك يھملون جانب الفروق الفردية بين الت<ميذ

أھمل ھذا المنھج كل نشاط يتم خارج جرة الدرس وأھمل طرق التفكير العلمي،  �

  . وأھمل تنمية اAتجاھات والميول اAيجابية واعتبر النجاح في اAمتحانات ھي ا�ساس

علم، وفي ھذا إغماض لدور المواد الدراسية أساس لنجاح الم ر نجاح الط<ب فياعتبا ▪     

، 2006،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(.المعلم، وإغماض للفروق الفردية بين الت<ميذ

   )40 .ص

اعتمد المعلم على طريقة واحدة في التدريس وھي التلقين والتحفيظ وفي ھذا تحجيم  •

توفيق أحمد مرعي، محمد محمود (. " ه والمرشد والمخطط لبرامجلدور المعلم الموج

 )14.ص،2001الحلية، 
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  :دراسيةـج الـتابة المناھــك ادةـــ!عي ــالمرجع ا!طار .5.1

من المسلّم به عالميا أّن المناھج المدرسية ككّل المناھج التكوينية ليست جامدة، بل يجب 

  :أن تخضع دوريا

  .تبر أمرا عاديا في تسيير المناھجفي الذي يعللضبط والتصحيح الظر -

إدراج معارف جديدة أو للتحيين الذي يفرضه تقّدم العلوم والتكنولوجيا، وذلك قصد  -

 .مواد جديدة

للتغيير الشامل في بعض ا�حيان استجابة لمتطلّبات اجتماعية جديدة في مجال  -

 .المدرسيالتربية، أو إعادة النظر في ص<حيتھا بعد تراجع المردود 

  :وتنتمي مناھج ا�ص<ح إلى ھذا الجانب ا�خير، وتجد أسبابھا في   

التزايد الدائم للمعارف، والتطّور التكنولوجي المتسارع الذي يجعل ھذه المعارف  .1

  .لماضيباطلة المفعول أكثر مّما كانت عليه في ا

صرار بية، وإبروز حاجات جديدة في مجتمعنا، وتطلّعات جديدة في مجال التر .2

  .المجتمع على النوعية

  .المجال اAقتصادي الذي أصبح من الصعب تجاوزه رضه العولمة فيما تف .3

إّن التغيير الجذري للمناھج عملية حّساسة تقتضي تنصيب جھاز لمرافقتھا في مجال     

التجريب والتقويم في مستويات محدودة قبل تعميم تطبيقھا؛ ودعمھا بتحضير المؤّسسات 

ميع العاملين في القطاع؛ وبا�ع<م في أوساط الجمھور المعني، A سيما أولياء وتكوين ج

  .الت<ميذ المھيكلين في جمعيات

خاّصة عندما تدرج في طّياتھا تجديدا منھجيا وبيداغوجيا، كما ھي (كّل المناھج الجديدة   

ة، وبالتكوين في حاجة إلى دعم بالكتب المدرسية التي تترجمھا ترجمة سليم) حال مناھجنا

  .  لكّل الذين سيقومون بتطبيق ھذه المناھج في الميدان

A تخلو من  –مھما كانت نوعية جھاز المتابعة  –يبقى أن نذّكر أّن المناھج الجديدة 

التصحيح والتعديل كلّما حصلت تغذية راجعة من الميدان، سواء أكانت م<حظات 

أنفسھم، أو كان ذلك بالتقويم على مستويات المستعملين، أو كانت م<حظات معّد المناھج 

  . دنيا
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: انجاز المناھج الدراسية الجديدة. 6.1  

الب[رامج الدراس[ية الجدي[دة وف[ق مقارب[ة جدي[دة  إع[دادت[م : المقاربة البيداغوجية الجديدة*     

عتم[[د عل[[ى منط[[ق التعل[[يم ائي وتوھ[[ي متفرع[[ة ع[[ن الم[[نھج البن[[ لكف[[اءاتت[[دعى المقارب[[ة با

.                                    إش[[[[[[[[كاليةول التلمي[[[[[[[[ذ وأفعال[[[[[[[[ه وردود أفعال[[[[[[[[ه أم[[[[[[[[ام وض[[[[[[[[عيات المتمرك[[[[[[[[ز ح[[[[[[[[

ب[ل ھ[و تط[ور واس[ع  )الت[دريس با�ھ[داف( إن المقاربة بالكف[اءات ليس[ت قطيع[ة م[ع الماض[ي

التربوية، �ن تطبيق ھ[ذه المقارب[ة س[يؤدي  الصيرورةلفاعلين في تولدت عنه انشغاAت لدى ا

حتم[[ا إل[[ى تغي[[رات كب[[رى ف[[ي تنظ[[يم العم[[ل ف[[ي المدرس[[ة و ف[[ي ع<ق[[ة المدرس[[ين بالمعرف[[ة و 

  )3.،ص2006اللجنة الوطنية للمناھج،(.التعلم

عن البحث ( التلقي إلىفي ھذه المقاربة يحمل التلميذ على المبادرة بالفعل بدل الركون 

...) المعلومات، التنظيم والترتيب، تحليل الوضعيات،  بناء الفرضيات، تقييم فعالية الحلول

منتقاة باعتبار أنھا تمثل وضعيات حقيقية قد يصادفھا التلميذ  إشكالية –وذلك حسب وضعيات 

  .حد ما إلىبوتيرة متكررة ) في المدرسة والمجتمع(في حياته اليومية

درجة في العملية التعليمية تمثل فرصا مناسبة Aكتساب المعارف  ھذه النشاطات الم إن  

علما بأن : وحسن التصرف وحسن التكيف وتطوير المھارات والقدرات وتعزيز الكفاءات

ف الكفاءة ھنا ھو القدرة على استخدام مجموعة من المعارف والمھارات والمواقف التي يتعر

  .تسمح بانجاز عدد معين من المھام

التعلم وتجعله / التعليم صيرورةتضع التلميذ في صميم  التيار ھذه المقاربة البنائية، اختي إن

البرامج الدراسية وعلى  إعدادشريكا في بناء معرفته؛ A تخلو من تأثير مباشر على منھجية 

  .م ووظيفتهالتقيي وأسلوب) الديداكتيكية (نمط المقاربات التعليمية 

ربة ، المتمركزة حول نشاطات التلميذ ومسعاه لحل الوضعيات وغني عن البيان أن ھذه المقا

  :ا�شكالية ، تفرض على واضعي البرامج التكفل بالمسائل المرتبطة بھا وھي كما يلي –

توظيف شتى المعارف المستوعبة في حل الوضعيات المعقدة التي سوف يصادفھا التلميذ    -

  في حياته المدرسية واAجتماعية والمھنية؛
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بحثا عن أساليب مجدية تتيح تنظيم وترتيب تلك  تالتعلماالتنسيق بين مختلف أنواع    -

واستخدامھا عبر النسق الداخلي لمادة دراسية معينة والتكامل بينھا وبين بقية المواد  تالتعلما

  الدراسية؛

  .التكفل بحاجيات كل تلميذ ومراعاة تفرد قدراته وتميز مساره البيداغوجي   -

تدارك الخلل في أثناء عملية التعلم  إمكانيةيل الوظيفة التكوينية لتقييم والتي تتيح تفع   -

  .وع<جه بصورة فورية

ھا تتمفصل رامج الجديدة فينبغي التأكيد بأنأما بخصوص الطرائق النظرية المتعلقة بھيكلة الب

صيغة  حول عدد من العناصر ا�ساسية بعضھا ذات بعد استراتيجي؛ وبعضھا اMخر ذات

  )54.53 .،ص2009أبو بكر بن بوزيد،(.منھجية محضة

  :ثـديـوي الحـج التربــزايا المنھــم.  7. 1

يساعد المنھاج التربوي الحديث الت<ميذ على تقبل التغيرات التي تحدث في "  �

  .المجتمع وعلى تكييف أنفسھم مع متطلباتھا

بيعة المتعلمين وما بينھم ينوع المعلم في طرق التدريس ويختار أكثرھا م<ئمة لط  �

 .من فروق فردية

يستخدم المعلم الوسائل التعليمية المتنوعة والمناسبة Aن من شأن ذلك أن يجعل   �

  .التعليم محسوسا، والتعلم أكثر ثباتا

تمثل المادة الدراسية جزءا من المنھاج وينظر إليھا على أنھا وسائل وعمليات  �

  .ل الخبرات التي تتضمنھالتعديل سلوك المتعلم وتقويمه من خ<

يقوم دور المعلم في المنھاج التربوي الحديث على تنظيم تعلم الطلبة وليس على التلقين أو 

  ).27 .ص،2000عبد الحافظ س<مة،( "التعليم المباشر

الع<قة بين المدرسة والبيت في مفھوم المنھج الحديث ع<قة وطيدة، ولكل دوره "  �

  .خ<ل تنظيم مجالس اMباء والمعلمين والزيارات المتبادلةالتكميلي لUخر، وذلك من 

المنھج فريق متكامل من المختصين بالمواد الدراسية، والمختصين  إعداديشترك في  �

  .في مجال علم النفس التربوي والت<ميذ، وأولياء ا�مور والمعلمين
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صبح موجھا تغير دور المعلم بحيث لم يعد الملقن والمستخدم للعقاب البدني، بل أ �

ومرشدا ومخططا للبرامج، مبتعدا عن العقاب البدني، محترما Mراء الت<ميذ وأفكارھم 

  .ومؤكدا على استعدادھم للتعلم

القائمة على الحفظ وحدھا، وA يعتبر  تعلى اAختبارا زالتقويم جزء من المنھج وA يرك

علم وليست سوطا للترسيب أو اAختبارات غاية في حد ذاتھا بل ھي وسيلة لمعرفة نتاجات الت

)44 ،43 .ص، 2006وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ( "العقاب  

  : صھاـقائــديدة ونـناھج الجـالم . 8. 1

لقد أُعّدت المناھج الحالية وأُنجزت في ظروف A توّفر الحّد ا�دنى من الشروط، وھي   

  :ظروف تسّببت على العموم في خمس نقائص ھاّمة

  :في مجال) عند إعداد المناھج(وثيقة تحّدد توجيھات ا�ص<ح  غياب .1

  .مّدة المرحلة التعليمية وھيكلتھاتحديد  -

 .تحديد الم<مح النھائيةّ  -

ج، يكون مرجعا بالنسبة لمعّدّي المناھ) عند إعداد المناھج(عدم وجود دليل منھجي  .2

 .إضافة إلى عدم تكوينھم المسبق

المعنّيين بتطبيقھا، خاّصة رؤساء المؤّسسات غياب جھاز ترسيخ المناھج لدى  .3

ومات العاّمة عن التعليمية، أو على ا�قّل عملية إع<مية تزّودھم ببعض المعل

 .ا�ص<ح وأھدافه

قصد اختبار ) نظرا ل<ستعجال(صعوبة القيام بتجريب المناھج قبل تعميمھا   .4

 .ت ا�ّولية عليھاوإجراء التصحيحاالفرضيات المنھجية وتجريب قابلية تطبيقھا 

نجزة سنة بعد سنة، A سيما في مجال المصعوبة تحقيق اAنسجام العمودي للمناھج  .5

 .الكفاءات المراد تنصيبھا

 الصعوبات وآثارھا على النقائص و ويقّدم الجدول الموالي بشيء من التفصيل مجمل

  : إنجاز المناھج
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 النقــائص آثارھـــا 

  

  

ات الترابط صعوبة التعّرف على مستوي *

المفصلي داخل مراحل التعليم اAبتدائي، 

  والمتوّسط، الثانوي؛  

صعوبة التحديد المسبق للم<مح الختامية بصيغة  *

  كفاءات ومحتويات؛

على الم<مح ) نتيجة لذلك(صعوبة التعّرف *

الوسيطة ووصفھا، وكذا توزيع الكفاءات 

والمحتويات �حداث اAنسجام العمودي في إطار 

لة التعليم في مراحل، وداخل المرحلة في ھيك

  .    أطوار

صعوبة تحديد عدد الكفاءات وكّمية المضامين   *

  . المناسبة للمواقيت المخّصصة

عدم وجود توجيھات واضحة في  المناھج  

  :مجال

فيما ھيكلة المسارات التعليمية تحديد و

  :             يخصّ 

سنوات  6تقليص مّدة اAبتدائي من : المّدة - 

سنوات بعد إتمام تحرير منھاج السنة  5إلى 

  ا�ولى،

الترّدد في إعادة ھيكلة التعليم : ا�ھداف -

والشعب، لثانوي، كتحديد الجذوع المشتركة،ا

وإدراج اللغة ا�جنبية الثانية في التعليم 

التعليم مواقيت تثبيت . المتوّسط؛

والمتوّسط والثانوي التي تغّيرت اAبتدائي،

  .عديدة مّرات

 

كان البعد المنھاجي في أدنى مستواه في مجال    *

المواّد، نظرا لعدم تحديد الكفاءات والمواضيع 

خل< في اAنسجام العرضية، وھذا ما أحدث 

 . ا�فقي للمناھج

 

  : العملية التي تربط توضيح المساعي *

  المقاربة بالكفاءات لبناء المناھج، - 

نفيذ التعلّمات المرّكزة البنيوية اAجتماعية لت  - 

في ذات مرجعّية عاّمة د عدم وجو 

إذ أّنھا أعّدت بعد أن حّررت  الوقت،

حيث (المجموعات المناھج ا�ولى

 ؛)كانت المعلومات تقّدم يوما بعد يوم

�عداد المناھج دليل منھجي  عدم وجود 

  .كامتداد عملي للمرجعية العاّمة
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  على التلميذ وبيداغوجيا المجموعة،

عدم وجود أشكال واستراتجيات التقويم   - 

  . المناسبة لھذه اAختيارات

وقد انعكست آثار ھذه النقائص على الوثيقة 

المرافقة، وعلى النوعية البيداغوجية لبعض الكتب 

  .  المدرسية، وكذا على التطبيق في القسم

إعداد مناھج المواّد يتّم في الغالب سنة بعد  كان *

اAنسجام العمودي للكفاءات  سنة ، مّما أضعف

المراد تنصيبھا، ولو أّن توازيع المضامين 

 . الموروثة عن البرامج القديمة قد احُتفظ بھا

 

عملية إعداد المناھج الذي تخطيط صعوبة 

إعداد منھاج :الوقت) أ: تعود أسبابه إلى

  في السنة؛

إذ شمل إص<ح المناھج  :ا!ستراتيجية

في الوقت  المراحل التعليمية الث<ث

؛ )Aبتدائي، المتوّسط، الثانويا(نفسه 

بينما لم يتم إعداد أّي توزيع عام، نظرا 

بنية للمسار وعدم تحديد لعدم وجود أّي 

  . الختاميةالم<مح 

إضافة لغياب تحديد الم<مح الختامية، فإّن ھذه  *

الثغرة قد زادت من نقص اAنسجام العام الذي 

التي تبّناھا ا�ص<ح في  تستوجبه المقاربة النسقية

  . المرجعية العاّمة

 

Aستعجال،  ايفرضھ ينظرا لضيق الوقت الذ

بين المجموعات المتخّصصة التشاور لم يتـّم 

للمواد قصد إحداث اAنسجام ا�فقي بين 

الكفاءات من جھة، وبين المعارف ا�داتية 

داخل المجال أو العائلة من المواد من جھة 

  .  ثانية

اAستيعاب للمفاھيم العملية للمقاربة ضعف  *

بالكفاءات، خاّصة في بداية عملية ا�عداد، لكن 

والمعّمم لمباشر ا والتكوين ا!عFمضعف 

على جميع أعضاء المجموعات 
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بفضل )  دون أن ينتھي(ھذا النقص صار محدودا 

با�ضافة إلى أّن الرابط بين . التجربة المكتسبة

المقاربة المنھجية وترجمتھا إلى واقع بيداغوجي 

 .لم ُيدرك كما ينبغي

فالتكوين الذي قام به : المتخّصصة

رئيس المجموعة وعضو واحد من 

المجموعة غير كاف البّتة، ولم يكن له 

  .أّي أثر

  

لم تكن الوثائق المرافقة تنجز دائما في وقتھا  *

؛ بل �عداد الكتب المدرسيةحّتى تكون مقياسا 

ية، بينما ينبغي أن ترافق كانت ُتنجز بعد العمل

إعداد المناھج خطوة بخطوة، باعتبارھا ترجمة 

 . بيداغوجية لھا

  الوثائق المرافقة

  :توّضح وثيقةعدم وجود  

الوظيفة البيداغوجية للوثيقة المرافقة ) أ

  وع<قتھا بالمنھاج؛

  .مضمون ا�عداد ومصفوفته) ب

 

  

  

ة الكثير من الكتب المدرسية A تحترم المقارب *

  .بالكفاءات فيما يخّص المحتويات والتقويم

 

  الكتب المدرسية

التي تربط المناھج  لتنسيقا آليةعدم وجود 

  بالكتب

  :المدرسية

انعدام دفتر ا�عباء المنھجي ) أ 

  والبيداغوجي لضمان مطابقة  

الكتب المدرسية للمناھج، وبالتالي تبرير  

  اعتماد الوزارة لھا؛

لوطنية للمناھج عدم مشاركة اللجنة ا) ب

في تقيم واعتماد الكتب ) بأّي شكل(

  .  المدرسية

  

  

  التجديد وا!شراف عليه )أو غرس(توطين  

  :تضاف إلى ھذه النقائص
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لقد اعتبرت محتويات بعض المناھج وبعض  *

الكتب المدرسية كثيفة بالنسبة للوقت المخّصص، 

  وسّيئة التوزيع على الزمن الدراسي

 

المحدود للمناھج  التجريبانعدام إمكانية 

قصد المصادقة على المقاربات المنھجية 

وتوزيع الكفاءات المحّددة، وتجريب قابلية 

  .  تطبيقھا بالنسبة للوقت المخّصص

لقد عّوض الصدى اAنطباعي التغذية الراجعة  *

  .المنّظمة والمراقبة

 

 

في غياب (الذي يمّكن  غياب ا!شراف

جعة المتقاربة من التغذية الرا) التجريب

�حداث التصحيحات ال<ّزمة على المناھج 

  .بشكل مستمرّ 

ا�ع<م والتكوين المسبق ناقصين في عملية  انك *

تنصيب المناھج الجديدة، كان على ا�قّل القيام 

بتكوين متزامن لتمكين كّل العاملين من الفھم العاّم 

المنتظرة من  ل^ص<ح، وللتغييرات النوعية

المؤّسسات التربوية لم ُتحّضر ّتى حا�ص<ح 

  البيدغوجي لتسيير ھذا التغيير

التي  غرس المستجّداتانعدام إجراءات 

 –تحّضر مختلف العاملين في القطاع 

 –خاّصة رؤساء المؤّسسات التعليمية 

  . Aستقبال ھذا التجديد المنھجي والبيداغوجي

 

.يوضح نقائص المناھج الجديدة: 01جدول رقم  -  
 

http://www.sciences-islamiques.com/itarmrjy.doc...12.02.2010  

فيما يلي :بين المنھاج التقليدي والمنھاج الحديث بسيطة موازنةوفي الجدول الموالي نجري 

):29 .،ص 2000،عبد الحافظ س<مة(: حسب  ھماالفرق بين حيوضلت  

 

  المنھاج الحديث  المنھاج التقليدي  المجال

  .جزء من المنھاج يالمقرر الدراس -  .مرادف للمنھاج يالمقرر الدراس -  طبيعة
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 .ثابت A يقبل التعديل بسھولة -  المنھاج

 .يركز على الكم -

 .يركز على الجانب المعرفي -

  . يھتم بالنمو العقلي فقط -

  .مرن يقبل التعديل -

  .يركز على الكيف -

  .يھتم بطريقة تفكير الطالب -

  . يكيف المنھاج للمتعلم

  تخطيط

  المنھاج

يعده المتخصصون في المادة  -

  .الدراسية

  .يركز على اختيار المادة الدراسية -

  .  تعد المادة الدراسية محور المنھاج -

يشارك في إعداده جميع ا�طراف  -

  .المؤثرة والمتأثرة به

  .يشمل عناصر المنھاج ا�ربعة -

  .  المتعلم محور المنھاج -

طريقة 

  التدريس

  .لى التعليم والتلقين المباشرتقوم ع -

  .A تھتم بالنشاطات -

  .تسير على نمط واحد -

  .تغفل استخدام الوسائل التعليمية -

تقوم على توفير الشروط  -

  .والظروف الم<ئمة للتعلم

  .تھتم بالنشاطات بأنواعھا -

  .لھا أنماط متعددة -

  .تستخدم وسائل تعليمية متنوعة

  المتعلم

  .سلبي غير مشارك -

يحكم على مدى نجاحه في امتحانات  -

  .المواد الدراسية

  .ايجابي مشارك -

يحكم عليه بمدى تقدمه نحو  -

  . ا�ھداف المنشودة

  المعلم

  .ع<قته تسلطية مع الت<ميذ -

يحكم عليه بمدى نجاح المتعلم في  -

  .اAمتحان

A يراعي الفروق الفردية بين  -

  .الت<ميذ

يذ في حفظ يشجع على تنافس الت<م -

  .المادة

  .دوره ثابت -

  .ع<قته تقوم على اAنفتاح والثقة  -

يحكم عليه في ضوء مساعدته  -

  .للت<ميذ على النمو المتكامل

  .مالفردية بينھيراعي الفروق  -

  .دور المعلم متغير ومتجدد -

  . يوجه ويرشد-
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  .يھدد بالعقاب ويوقعه -

  التقليدي والحديثيوضح الفرق بين المنھاجين  02: جدول رقم

  :مفھوم المنھج في التربية البدنية والرياضية. 9.1

لقد تخطى المفھوم الحديث للمنھج تلك الحدود الضيقة التي كانت تجعله قاصرا             

على توصيل المادة الدراسية، وعلى التحصيل بمفھومه الضيق، وعلى دور المدرس الذي كان 

ثر من كونه مربيا ومسئوA عن تنمية الشخصية ا�نسانية مجرد ناقل للمادة الدراسية أك

  .للت<ميذ من مختلف أبعادھا

مجموعة الخبرات التربوية والثقافية واAجتماعية : "ويعرفه الدمرداش سرحان بأنه            

والرياضية والفنية التي تھيئھا المدرسة للت<ميذ داخل حدودھا أو خارجھا بقصد مساعدتھم 

عفاف عبد  ("مو الشامل في جميع النواحي وتعديل سلوكھم طبقا �ھدافھا التربويةعلى الن

  .) 15.،ص2005الكريم،

الخبرات والمواقف : "منھج التربية البدنية بأنه Daughtreyويعرف دوتري            

وا�نشطة التي تسيطر عليھا المدرسة، وتتضمن تعليما ايجابيا في البرامج داخل المدرسة 

  ".رجھاوخا

          Annarino ويعرف انارنيو    

الموجھة التي تدار لتحقــيق أھداف   مجموعة من الخبرات ذات المعنى":بأنه وزم<ءه   

.)42 .ص،2000أمين أنور الخولي، جمال الدين الشافعي، (" معينة  

 

  :والرياضية أسس منھج التربية البدنية. 10.1

ة والرياضية على عدد من اAعتبارات الھامة التي تعد يتأسس منھج التربية البدني"       

  : بمثابة ركائز أساسية لبنائه وتصميمه والتي نوجزھا على النحو التالي

إن المناھج النوعية كمنھج التربية البدنية : صحيةالثقافة البدنية الترويحية ال -            

ل^نسانية جمعاء، وھي تلك الجوانب    مسئولة عن نقل جوانب من التراث الثقافي والرياضية

المرتبطة بإطار حركة ا�نسان وتتصل بنشاطه البدني وعافيته، وترويحه من خ<ل أنواع 

  .الخ...النشاط البدني والرياضي المختلفة، كالجمباز، ا�لعاب، ألعاب القوى،
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فق مع على المنھج أن يتماشى ويتوا: واقع المجتمع المعاصر ومقتضياته -             

مقتضيات الواقع المعاصر في المجتمع، وفي حالة التربية البدنية والرياضية، يجب أن يراعي 

المنھج ظروف نقص التسھي<ت وقلة ا�دوات وضعف الميزانيات، فض< عن سلبية بعض 

  .اAتجاھات

يذ المنھج الجيد ھو الذي ينجح في تلبية حاجات الت<م: خصائص نمو ا�طفال -             

من نمو ونضج واھتمامات، ويضع نصب عينيه قدرات ھؤAء الت<ميذ، ف< يتم اختيار أنشطة 

أعلى من مستوى قدراتھم، فيصعب عليھم تنفيذھا، أو أقل من مستواھم فيعزفون عن 

  .المشاركة فيھا

ببرنامج  تختلف التربية البدنية عن سائر المواد التعليمية: طبيعة المادة ومحتواھا -             

المدرسة، فھي ذات طبيعة بدنية حركية نشطة وفعالة أكثر من كونھا مادة تستھدف الجوانب 

المعرفية والوجدانية، وان كانت تضع لھما اعتبارا كبيرا في المنھجية وفي البرنامج 

المدرسي، فقد تتكرر الوحدات الدراسية لمرحلة دراسية في مرحلة أخرى تالية لھا، أو تتكرر 

دة في أكثر من قسم دراسي، وذلك تبعا لمستوى الت<ميذ ومستوى قدراتھم البدنية الوح

  .والعقلية، ولذلك يكون المحتوى مرتبطا للغاية بمستوى واستقرار وقدرات الت<ميذ

يتميز منھج تبر بعدد من ا�ھداف البدنية والحركية : ا�ھداف وا�غراض -            

A تتوافر بھذا القدر، وھذه الكثافة في سائر المواد التعليمية  والصحية والترويحية التي

ا�خرى، إA أن أھداف كل مرحلة تعليمية تختلف منطقيا وتربويا تبعا للمتغيرات واAعتبارات 

ة منھا، مرحلل كواحتياجات  ضج، ومعدل النمو والجنس ومتطلباتالتربوية كالعمر، والن

ة على اعتبارات النمو وتنشيــط النضج، تھتم المرحلة فبينما تركـز المرحلــة اAبتدائيــ

اAكمالية بالمھارات الحركية الرياضية، في حين تھتم المرحلة الثانوية باللياقة البدنية 

، 2000،أمين أنور الخولي، جمال الدين الشافعي( "وا�نشطة الترويحية مدى الحياة

  .)43،44.ص

  :ة بالكفاءاتبالمقار المبحث الثاني -

   :ضبط المفاھيم المتعلقة بالمقاربة بالكفاءة. 1.2
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في الحديث عن المقاربة بالكفاءات ھناك جملة من المفاھيم و المصطلحات تدعونا للوقوف 

عندھا، ومعرفة دAAتھا المعجمية و التربوية ابتدءا، لما لھا من أھمية �زالة الغموض 

 :حول ھذا المفھوم ونذكر منھا

ھي تصور و بناء مشروع عمل قابل ل<نجاز على " ) :L'Approche(لمقاربة ا •

ضوء خطة أو إستراتيجية تأخذ في الحسبان كل العوامل المتدخلة في تحقيق ا�داء الفعال و 

المردود المناسب ووسائل و مكان و زمان و خصائص المتعلم و الوسط و النظريات 

  . ".البيداغوجية

 ).13.، ص2004قادري، فيوس( .".أو بلوغ غايةكيفية دراسة مشكل أو معالجة "وھي أيضا 

  :تعريف  المقاربة بالكفاءة  •

م طبقته الوAيات المتح[دة 1468أسلوب تعليمي ظھر في أوربا حوالي سنة ھي عبارة :تمھيد

ھ[[ذه المقارب[[ة بص[[فة فعلي[[ة إل[[ى المؤسس[[ات التعليمي[[ة  انتقل[[تا�مريكي[[ة لتط[[وير جيوش[[ھا ث[[م 

م و ت[[[[[[[ونس 1993م ث[[[[[[[م إل[[[[[[[ى بلجيك[[[[[[[ا ع[[[[[[[ام 1960ا�مريكي[[[[[[[ة ب[[[[[[[دءا م[[[[[[[ن س[[[[[[[نة 

  16.03.2010http://blogs-static.maktoob.com.........1999عام

بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم في مجربات الحياة لكل ما تحمله  أيضا ھي" و •

من تشابه في الع<قات و تعقيد في الظواھر اAجتماعية، و من ثمة ھي اختيار منھجي ، 

من النجاح في ھذه الحياة على صورتھا و ذلك بالسعي إلى تثمين المعارف  يمكن المتعلم

 2005،د،ــحاجي فري("المدرسية و جعلھا صالحة ل<ستعمال في مختلف مواقف الحياة

  .)11.،ص

المقاربة بالكفاءات ھي تعبير :" )12، ص 2002محمد الصالح حثروبي، (وكما أشار إليھا 

من  الكفاءات المستھدفة في نھاية أي نشاط تعليمي أو  عن تصور تربوي بيداغوجي ينطلق

نھاية مرحلة تعليمية، تعلميه لضبط إستراتيجية تكوين في المدرسة من حيث طرائق 

 ."يات وأساليب التقويم و أدواتهالتدريس والوسائل التعليمية و أھداف التعلم و انتقاء المحتو

حول اAستعداد إلى قدرة إن توفرت للفرد ھو القدرة الكامنة في الفرد، يت :"ا#ستعداد  •

 )".قدرة=التدريب+اAستعداد(فرص التدريب 
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قدرة الفرد الكامنة التي تؤھله للتعلم بسرعة و سھولة في مجال معين حتى : " كما انه

  ).9.ص ،2004يوسف قادري،".(يصل إلى أعلى مراتب المھارة 

شاط حيوي فطري يوظفه الفرد ن:" على انه )92.، ص2004ص،ـبصيـلخالد (كما يعرفه 

العاقل لتنمية ذاته من جھة، و لمواجھة متطلبات عملية التعلم، التعليم و التكوين من جھة 

أخرى، و له صلة أساسية دائمة بالقدرات و المھارات،و ذو ارتباط أكثر بھما وفي النھاية 

ءات مواضع مجموعة اAستعدادات ھي قدرات و مھارات و ھذه ا�خيرة ُتَكوْن الكفا

المنھاج و منفذه و دراسة كل ھؤAء يملكون استعدادات واسعة ، و إن كانت ھذه 

اAستعدادات كامنة يمكن ايقاضھا بواسطة التنشيط و الممارسة الحرة مما يدل على أن 

اAستعداد يتضمن قدرة كامنة لھا دور في تعزيز القدرات المكتسبة بشي من اAستق<لية 

."  

ھي نشاط عرفاني أو مھاري أو سلوكي و ھي ھيكلة معرفية ": capacitéالقدرة  •

 2005ريد،ـي فـحاج (."مثبتة قام ببنائھا المتعلم سابقا، و ھي قائمة في سجله المعرفي

 . )14،ص 

ھي مجموعة من :"إلى تعريف آخر )93،92.ص،ص 2004خالد البصيص،(كما يشير

رد أو الكائن على أداء نشاط بدني فكري الطاقات و القوى الفطرية أو المكتسبة تساعد الف

أو مھني ، وھي قابلة للنمو و التطور بالعديد من مظاھر التعليم ، و بمختلف الخبرات 

والتجارب الخاصة ، و يمكن ربط القدرة باAستعدادات الواسعة و المعارف العامة و 

لدراسية أو الخاصة التي يوظفھا الفرد في مواجھة الصعاب التي تعترضه في حياته ا

 ".المھنية، أو في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تواجھه

ھي موضوع ذو صلة بالتعلم من حيث اAستعمال الفعال " : Habiletéالمھارة  •

، و المھارة ثابتة نسبيا Aنجاز فعال  للسيرورة المعرفية الحسية ا�خ<قية الحركية

�نه يمكن م<حظتھا  لمھمة أو تصرف و ھي أكثر خصوصية من القدرة

  .)14 ص، 2005حاجي فريد، (."ببساطة

و يمكن  –ُتَعلم و ُتَكون  –إن المھارة ليست غاية بل وسيلة كالقدرة : "كما نضيف

اعتبارھا بأنھا قدرة جزئية مكتسبة من حيث القيام بنشاط ملؤه الحذق و التحكم و الذكاء و 
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قدرة مكتسبة ذات خصوصية تكون منصبة  إنھا :بقولناو يجوز التعبير عنھا ....السھولة

على عمل قابل للم<حظة بسھولة �نھا ذات صلة بما ھو تطبيقي عملي و ھي كذلك قدرة 

  .)97.، ص2004خالد البصيص، (."بلغت درجة عالية من ا�تقان في وقت قياسي

  يوسف(."قدرة مكتسبة من حيث القيام بنشاط ملؤه البراعة و السھولة و الذكاء" :وھي

 .) 11.،ص2004قادري،

ھو البناء ا�دراكي للفرد، أي تغيير أداء الفرد أو تعديل " : Apprentissageالتعلم  •

سلوكه من خ<ل الخبرة و المراس، عن طريق اتساع الحاجات و بلوغ ا�ھداف 

 ."بغرض التكيف مع المواقف الجديدة

معالجتھا  ھي وضعية يحتاج المتعلم في: Situation Problèmeوضعية مشكل •

إلى سياق منطقي يقود إلى ناتج، و ينبغي أن يكون فيھا السياق و الناتج جديدين أو 

 .أحدھما على ا�قل 

ھي مسار تربوي يستخدم :   Pédagogie différencieبيداغوجية الفروق  •

تعلميه ، قصد مساعدة المتعلمين المتخلفين في السن و /مجموعة ووسائل تعليمية 

وكات و المنتمين إلى قسم واحد، على الصول بطرق مختلفة إلى نفس القدرات و السل

 )13،11.، ص ص2005حاجي فريد، ،(.ا�ھداف

  : مفھوم الكفاءة ، أنواعھا و مستوياتھا . 2.2

  :مفھوم الكفاءة . 1.2.2

جداره، كفاية، أھلية، دراية، معرفة عميقة :" وردت مرادفاتھا تعني :   compétence: لغة  •

  ). 276 .ص بدون سنة،سھيل إدريس،( .".، علم

كفاءة جسم أو قيمته اAتحادية / آخر  لشيءمساويا  الشيءحالة يكون فيھا : "وھي كذلك

التي تتحد بذرة من ھذا الجسم أو تقوم مقامه و قد  نتقاس بعدد ذرات الھيدروجي). ك(

      .)690 .، ص 2003لويس معلوف،(".حورت اليوم نظرية الكفاءة تحويرا عميقا

وقد ظھر سنة  Acompétenceتيني  أصللفظة الكفاءة ذات  : اصطFحا •

بالوAيات المتحدة ا�مريكية بمعان مختلفة اAصط<ح ويشوبه الكثير من )م1968(
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من مئة  أكثرانه يوجد  ا�طارالغموض واAخت<ف، وقد ذكر العديد من الباحثين في ھذا 

اق الذي يستعمل فيه والذي يھم البحث ھو مفھوم تعريف لمفھوم الكفاءة ، وھدا حسب السي

 ،2006حمد،أ عطا ](  .الكفاءة في  المجال التربوي، ونذكر لذلك بعض التعاريف

 ) 55.ص

 باستيعاومن المھارات المكتسبة عن طريق  مجموعة من المعارف و القدرات الدائمة" 

 .www.Almualem.net(    ."معارف وجيھة و خبرات مرتبطة فيما بينھا من مجال

25.09.2009(    

  الكفاءة عبارة عن مكتسب شامل :")42 .، ص2002محمد الصالح حثروبي، (وعرفھا  

    يدمج قدرات فكرية و مھارات حركية و مواقف ثقافية اجتماعية، تمكن المتعلم من حل 

 .".وضعيات إشكالية في الحياة اليومية

و التي ) معارف ، قدرات ، مھارات (مواد الكفاءة ھي مجموعة منظمة ووظيفية من ال"  

 حمحمد الصال(."عمل كل و تنفيذ نشاطات و إنجازتسمح أمام جملة من الوضعيات بحل مشا

 .)43 .،ص2002حثروبي،

الكفاءة : أنعلى )بيداغوجية التدريس بالكفاءات(وأشار إليھا ا�ستاذ حاجي فريد في كتابه   

ية استنادا إلى قدرات انبتت من تقاطع معارف تعني التصرف إزاء وضعية مشكلة بفعال

 .ومھارات و خبرات متراكمة

مختلف ) التعبئة (قدرته على تجنيد :" وفي نفس الكتاب رأى بان الكفاءة للمتعلم يقصد بھا

حاجـي ."(المعارف و القدرات و إدماجھا و توظيفھا في مواجھة وضعية ما

 ).17،16.،ص2005فـريد،

، وكيفية التعامل مع )Savoir(عة متكاملة من المعارفمجمو: وھي كذلك      

، التي نستطيع )Conduite type(مثالية تبسلوكيامن خ<ل القيام  )Savoir faire(المعرفة

  خدمة التعلمات الجديدة يجعلھا ف

25.09.2009...))))www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/competence(  

تعاريف  فيما يلي نورد تعريفا نعتبره شام< لمفھوم الكفاءة و وبعد ھذه الجملة من ال

الكفاءة ھي الحصول على أكبر قدر من : "ملخص لمضامين التعاريف السابقة 
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المخرجات التعليمية مع أكبر اقتصاد في المدخFت أو ھي مدى قدرة النظام التعليمي 

  ".على تحقيق ا2ھداف المنشودة منه حياتيا

  :اأنواعھ. 2.2.2

A تقتصر على ":(Compétence de connaissance) الكفاءات المعرفية •

ك كفاءات التعلم المستمر واستخدام أدوات المعلومات و الحقائق بل تمتد إلى امت<

  .".المعرفة، ومعرفة طرائق استخدام ھذه المعرفة في الميادين العلمية

رة المتعلم و تشمل قد"):(Compétence de performanceكفاءات ا2داء •

على إظھار سلوك لمواجھة وضعيات مشكل، على أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء 

  .".الفرد A بمعرفته، ومعيار تحقيقھا وھنا ھو القدرة على القيام بالسلوك المطلوب

إن امت<ك "):Compétence de résultat(كفاءات ا#نجاز أو النتائج •

ال<زمة لممارسة العمل دون أن يكون  الكفاءات المعرفية يعني امت<ك المعرفة

ھناك مؤشر على أنه امتلك القدرة على ا�داء، إما امت<ك الكفاءات ا�دائية فيعني 

القدرة على إظھار قدراته في الممارسة دون وجود مؤشر يدل على القدرة على 

  .)20 .ص، 2005حاجي فريد،  ( ".أحداث نتيجة مرغوبة في أداء المتعلمين

  :ستوياتھا م. 3.2.2

  :تقسم مستويات الكفاءة إلى نوعين  

  :إلىوينقسم : المستوى العمودي �

Competence القاعدّيةالكفاءة  •  de base:  

بالوحدات الّتعليمية، وتوّضح بدقّة  مجموع نواتج الّتعلّم ا�ساسية المرتبطة يھ

محّددة، و لذا أو القيام به في ظروف  ما سيفعله المتعلّم أم ما سيكون قادرا على أدائه

 ت جديدةالّدخول دون مشاكل في تعلّما يجب على المتعلّم أن يتحّكم فيھا ليتسّنى له

  .وAحقة فھي ا�ساس الّذي يبنى عليه الّتعلّم

20.10.2009)www.meducation.edu.dz( 
  : Compétence d'étapeالكفاءة المرحلية •

أكثر  أو الّنھائية لجعلھاإّنھا مرحلية دالّة تسمح بتوضيح ا�ھداف الختامية 

 قابلّية للّتجسيد، تتعلّق بشھر أو فصل أو مجال معّين وھي مجموعة من الكفاءات

  .فھم ما يقرأ ويراعي ا�داء الجّيد معالقاعدية، كأن يقرأ الّتلميذ جھرا 
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16.11.2009.)www.de_oran.men.dzwww.de_oran.men.dzwww.de_oran.men.dzwww.de_oran.men.dz(  

  Competence finale :الختاميةالكفاءة  •

منتھيا، تتمّيز بطابع شامل وعاّم، تعّبر عن مفھوم  م< كلّياإّنھا نھائية تصف ع

المرحلية، يتّم بناؤھا وتنميتھا خ<ل سنة دراسية أو  إدماجّي لمجموعة من الكفاءات

يتعامل  المتوّسط يقرأ المتعلّم نصوصا م<ئمة لمستواه و طور، مث< في نھاية الّطور

 .المدرسّية و اAجتماعيةلحاجاته الّشخصية و  معھا، بحيث يستجيب ذلك

20.10.2009)www.meducation.edu.dz(  

 :ويحوي ھذا المستوى نوع واحد من الكفاءة وھي: المستوى ا2فقي �

ھي :Compétence transversale)ا2فقية العرضية أو(الكفاءة المستعرضة •

 ةمعالج(، )البحث عن المعلومة(كفاءات عامة جدا و تنطبق على عدة مواد

أنھا تشكل معالم ھامة بالنسبة إلى التعلمات، غير أنھا قليلة اAستغ<ل في .)المعلومة

بن  بكر أبو( .ولھذا نقيمھا من خ<ل الكفاءات الختامية. القسم نظرا لصعوبة تقييمھا

  ).19،ص2006بوزيد،

  : مركبات الكفاءة . 3.2

ما قارناه  إن ما سبق من شرح و تعريف نستنتج أن للكفاءة مفھوما أكثر شمولية إذا

سائل لتحقيق الكفاءة وبمفھوم القدرة ، المھارة أو اAستعداد �ن ھذه المفاھيم ا�خيرة 

  :، و ھي التي سنتطرق لدراستھا في ھذا العنصر بالترتيب )مركباتھا (

سبق تعريفھا في ضبط المفاھيم المتعلقة بالمقاربة : la capacitéالقدرة  •

   .بالكفاءات

  :مميزاتھا *   

  .قدرات المستعرضةال -

  .القدرات التطورية  -

  .أو التحولية ةالقدرات التحويلي -

  .غير قابلة للتقويم  -
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سبق تعريفه في ضبط المفاھيم المتعلقة بالمقاربة  :L'aptitudeا#ستعداد  •

 .بالكفاءات

  :ھي )10،9.،ص 2004يوسف قادري،(حسب ا�ستاذ  :أنواعه *       

  ..اAستقرائي، الكتابي، الميكانيكي، الفني اAستعداد اللغوي، العددي، -

سبق تعريفھا في ضبط المفاھيم المتعلقة بالمقاربة  :L’Habilitéالمھارة  •

 .بالكفاءات

تصنيف آخر لمركبات الكفاءة حيث أنه با�ضافة إلى عنصر القدرة المشروح  وھناك

  :سابقا ھناك كل من المحتوى و الوضعية حسب ا�ستاذ يوسف قادري

ھو كل ما يتناوله المتعلم من أشياء، وقد صنف الباحثون ھذه ا�شياء في : توىالمح -1

  :ھذه ا�نماط الث<ثة

 ).الصرفة(المعارف المحضة  �

 ).المھارات (المعارف الفعلية   �

  ).المواقف(المعارف السلوكية  �

  . لكفاءاتو ھذه المعارف ھي المعارف الضرورية التي يستند إليھا الَتَعلُْم Aكتساب كفاءة من ا

ھي ا�شكالية التي يتم إيجادھا لتكون تعلما عند توظيف مجموعة من : الوضعية -2      

المعارف و القدرات و المھارات من أجل أداء نشاط محدد و تكون ذات دAلة إذا توفرت 

  :على ما يلي

  .جعل التلميذ ُيَحِوُل معارفه لمعالجة واقعه المعاش  �

 .في ع<ج عمل معقد إشعاره بفاعليتھا وجدواھا  �

 .تسمح له بتفعيل إسھام مختلف المواد في حل مشاكل معقدة  �

  .تسمح له بقياس الفرق بين ما يعلم و ما يجھل من أجل إيجاد حل لوضعية معقدة �

  :خصائص الكفاءة . 4.2

  :  يللكفاءة مجموعة خصائص تضبطھا ويمكن حصرھا فيما يل      

  : Mobilisation de ressourceتوظيف مجموعة من الموارد  �

 )savoirs faire(الكفاءة توظف جملة من الموارد منھا المعارف العلمية و الفعلية " 

الشخصية،و التصورات و اMليات و القدرات و المھارات ھذه  )savoir(النابعة من التجربة 

  ). 102 ص، 2004خالد البصيص، ( ."ة ا�ولى تشترك فيھا مع القدرةالخاصي
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 :Caractère finalisé لنھائيةالغائية ا �

الكفاءة عبارة عن ملمح ذو غاية وظيفية اجتماعية، معنى ذلك أنھا تحمل في طياتھا " 

دAلة بالنسبة للمتعلم الذي يوظف جملة من التعلمات لغاية إنتاج شيء أو لغرض القيام بحل 

 2001زواوي، ،ع الحقيع الحميد بلھوا ر(". مشكلة في عمله المدرسي أو حياته اليومية

  ). 12.،ص

 Famille de الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد  �

situation: 

إن تحقيق الكفاءة A يحصل إA ضمن الوضعيات التي تمارس في ظلھا ھذه الكفاءة "   

من أجل تنمية كفاءات المتعلم يتعين حصر ،)وضعيات قريبة من بعضھا البعض يعني(

تي يستدعي فيھا تفعيل ھذه الكفاءات ورغم تعدد الوضعيات فھذا يستوجب الوضعيات ال

  ).44،ص  2002محمد الصالح حثروبي ،(."تحديدھا و حصرھا في مجال مشترك

  

  :  Caractère disciplinaireالتعلق بالمادة  �

يعني توظف الكفاءة في غالب ا�حيان معارف و مھارات معظمھا من المادة " 

لق بعدة مواد، أي أن تنميتھا لدى المتعلم يقضي التحكم في عدة مواد الواحدة وقد تتع

  ).21 ص، 2005حاجي فريد، (."Aكتسابھا

 :Evaluativeقابلة للتقويم �

نوعية اAنجاز في العمل، و : الكفاءة ُتَقَوُم أساسا على مقياسين على ا�قل و ھما "     

جودة ا�نتاج ، و مطابقته للمطلوب نوعية النتيجة المتحصل عليھا، و ھما في التعليم 

بحيث A ينبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول المعارف فحسب بل يجب وضع المتعلم في 

اناته للوصول موقف يدعوه إلى ع<ج السؤال بتوظيف معارفه و مھاراته و مختلف إمك

   ).45 .، ص2002محمد الصالح حثروبي، ( ."إلى الحل المناسب

  : ا تلخيص الخصائص فيما يليمن خ<ل ما قدم يمكنن

  .تتطلب عدة مھارات و تسمح باAستفادة منھا )1

 .مرتبطة بنشاطات تمارس في حاAت واقعية  )2

 .لھا خاصية الشمولية و التكامل  )3

 .لھا قيمة على المستوى الشخصي و المھني و اAجتماعي )4
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 .تحدد مدى التكوين إن كان طويل أو متوسط )5

 .طور تكويني أو تربصتعتبر نھائية أي تختم دورة أو  )6

 . تتجلى من خ<ل نتائج يمكن م<حظتھا و تقويمھا )7

   :الكفاءاتتحديد  أسس. 5.2

حيث أّنھا تعتمد ب تعّد عملية تحديد الكفاءات و اختيار مصادر اشتقاقھا ذات أھمية

أو اAختيار في ضوئھا، و قد  بدرجة كبيرة على بعض ا�سس الّتي ينبغي أن يتّم ھذا الّتحديد

  :ھذه ا�سس في أربعة محاور ھي تّددح

LA BASE PHILOSOPHIQUE:الفلسفيا2ساس  •   

الّذي يتّم في ضوئه وضع الغايات و  يعّد ھذا ا�ساس بمثابة ا�ساس الحاكم

 ،)العقيدة، ا�فكار، المبادئ(و فلسفته  ا�ھداف و المنطلقات الّتي تّتفق مع قيم المجتمع

المرغوبة لعملّية  واتجومن خ<له تحّدد النّ  رة معّينة،الّتي تحكم مسار المجتمع في فت

  http://www.minshawi.com/vb/t6011.html .12.02.2010 .الّتعلّم

  

BASE EMPICOL :يا2مبير يقا2ساس  •   

ساسا علمّيا أ كن أن تشّكليرّكز ھذا ا�ساس على بعض المفاھيم ا�مبريقية الّتي يم

ال<ّزمة الخاّصة بالعلوم  عمليات اشتقاق العبارات المتعلّقة بالكفاءات ىتقوم ا�مبريقية عل

يمكن تحديد نوعية الكفاءات  وفي ضوء ھذا ا�ساس. ا�نسانية و اAجتماعية و الّسلوكية

  .ا�دائية أو المعرفّية

12.02.2010. http://www.minshawi.com/vb/t6011.html    

 BASE DE LA MATIERE: أساس المادة الدراسية •

المعلّم و الّتلميذ و الماّدة  تعتبر الماّدة الّدراسية من أھّم مكّونات الموقف الّتعليمي ـ

الّتعليمية بدون وجود خبرات و معارف تقّدم  ـ و A يمكن أن تتّم العملّية) المنھج( العملية 

الّدراسية، تعّد أحد منطلقات تحديد الكفاءات الّتعليمية  فإّن الماّدة للمتعلّم، و من ھذا المنطلق

المعرفي، كما يتوّقع أن يكون ھذا ا�ساس مصدرا لتحديد بعض  ال<ّزمة من خ<ل البناء

مجال الماّدة الّدراسية الّتي تعتبر مكّملة للكفاءات المعرفية في ھذا  الكفاءات ا�دائية في

  .المجال

 BASE BRACTITIONAIRE :  أساس الممارس •
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الكفاءات ال<ّزمة للمتعلّم في مجال  إّن أساس الممارس يقوم على مفھوم مفاده إن

لما يفعله الممارسون ا�كّفاء في أثناء  معّين يمكن تحديدھا من خ<ل الّتحليل الّدقيق

الّتدريسية  و المقتدر من خ<ل أدائه لمھاّمه ممارستھم لعملھم أو مھنتھم، فالمعلّم الجّيد

الحوار، ومشاركة الّت<ميذ في العملّية الّتعليمية، و إدارة  إدارة المناقشة و: المحّددة مثل

المھام ا�خرى يمكن أن يعطي نموذجا جّيدا ل_داء المتمّيز و رّبما  الفصل و غيرھا من

 .بدوره يتيح الفرصة لتحديد الكفاءات المرغوبة في ضوء ھذا ا�ساس الفّعال، وھذا

(http://www.almualem.net/maga/a1024.html )25.11.2009 

  : مميزات المنھاج وفق المقاربة بالكفاءات. 6.2

انط<قا من تطور مفھوم المنھاج من التقليدي إلى الحديث و ما رافقه من تغير في 

  :يـاMتـاءات و ھي كـكفـالمميزات التي خص بھا ھذا المنھاج وفق تصور المقاربة بال

  .نھاج يجعل التلميذ محور العملية التربوية الم •

 ).سلوكات -مھارات –معارف (التعلمات في ھذا المنھاج تتخذ الطابع ا�جرائي  •

 ).الوجدانية، العقلية،البدنية(يعمل على تنمية شخصية المتعلم في جميع جوانبھا  •

 .دفةالمدرس له المبادرة في اختيار الوسيلة ا�نجع في تنمية الكفاءات المستھ •

 .يتيح المنھاج فرص تھيئة الوضعيات المثالية للتعلم  •

يؤكد على نقل المعارف من الحياة المدرسية إلى الحياة اAجتماعية بتواصل و  •

 .استمرارية حاضرا و مستقب< 

  :  أجرأة المقاربة بالكفاءات. 7.2

لى مجموعة التعلمية إ/ يحتاج ھذا التصور الجديد المتعلق بتنظيم العملية التعليمية 

 : إجراءات تتمثل في 

   :إعداد المناھج. 1.7.2

A شك أن المناھج الجديدة ھي وليدة رؤية استشرافية غايتھا تحقيق أھداف قريبة و 

بعيدة المدى، انط<قا من فلسفة المجتمع، و بناءا على معايير عالمية، سواء بالنسبة 

يلة بتفعيل الفعل التربوي الذي لمحتوياتھا أو سبل معالجتھا، مع توفير الشروط الكف

على مختلف مجاAت الحياة المجتمعية و على ھذا ا�ساس جاءت  ةسينعكس A محال

  : المناھج لـ

  .تركز على العمق أكثر من التفصي<ت  -
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  .تمنح عناية لوحدة و تكامل العلوم -

  .تركز على المفاھيم الكبيرة و المفتاحية -

  .هتعليماتتسمح له بترجمة و توظيف تعطي مساحة كبيرة للمتعلم،  -

  .تجعل المؤسسات التعليمية تنفتح على المحيط الخارجي -

  ).تحسين مستوى التعليم  –تجسيد المخرجات (تعمل على تحقيق تعليم و تعلم متميزين  -

و عليه فإن أجرأة المقارنة بالكفاءات من خ<ل ھذه المناھج ھو العمل على تحويلھا إلى 

الخ،تمكن .....عية و فعلية و ذلك من خ<ل محتويات وأنشطة و أساليب تقويمممارسات واق

المتعلم من إدماج مكتسباته عبر مختلف المواد و إعطاء ا�ولوية لتنمية الكفاءات و اعتماد 

  . أين تتداخل نشاطات وظيفية بأخرى بنائية تبيداغوجيا تعطي معنى للتعليما

  :المتعلم في كفاءة ما يستدعي منه أن و بمنظور المنھاج الجديد فان تحكم

  ............).اAقتراح  –كالتشخيص (يمتلك سلسلة من القدرات * 

  ).وقاية   ←مشاكل صحية  (يستطيع تطبيق ھذه القدرات على محتويات * 

  .يدمج مختف القدرات المستھدفة من ناحية و مختلف ميادين المحتويات من ناحية أخرى* 

  .ات القاعدية A بشكل منفصل بل يجب أن يتم ذلك بصفة مدمجةيحكم في الكفاء* 

  ).حصيلة سنة أو طور (تشكل مجموعة الكفاءات القاعدية لديه ھدفا نھائيا ل^دماج * 

بناءا على ما تقدم فالمنھاج بمنظور المقاربة بالكفاءات يستند على ديناميكيتين أحداھما تقود 

إلى دعم ھذه الكفاءات على امتداد المناھج، للوصول  إلى اكتساب الكفاءات و ثانيھما تقود

بالمتعلم إلى حسن ا�داء و المعرفة السلوكية، و اAستق<لية و كذلك تنمية قدرات أساسية 

  .يستغلھا في مختلف المواد

     :إعداد الكتب المدرسية. 2.7.2
تعد تتضمن  يعد الكتاب المدرسي أداة أساسية من منظور ھذه المقاربة فھذه ا�داة لم

مجرد محتويات مواد على المتعلم استيعابھا بالذاكرة أو تمارين يقوم بحلھا و إنما أصبح 

  :  لھذه ا�داة وظائف أخرى تساھم في إدماج الكفاءات، وتنقسم إلى نوعين أساسيا ھما

  :وظائف ذات صلة بالتعلم أي  •

  .تبليغ سلسلة من المعلومات * 

  .تطوير القدرات و الكفاءات* 
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تشخيص الصعوبات و اقتراح يھا و مدى تحكم المتعلم فتدعيم المكتسبات و التأكد من * 

   .حلول

  :وظائف مابين الحياة اليومية و المھنية إذ •

  .يساعد على إدماج المعارف في مختلف الوضعيات * 

  .يشكل مرجعية للمتعلم *

  .يسھم في التربية اAجتماعية و الثقافية * 

بديل الواقع بمعنى إذا كانت عملية تطبيق كفاءة في الوسط المدرسي فالكتاب المدرسي ھو 

صعبة فدور المدرسة ھنا يبقى إعداد المتعلم للتحكم في الكفاءات، و أھم وسط جدير با�عداد 

  .للحياة

  :طرائق تدريس نشطة. 3.7.2

لقد تغيرت النظرة إلى التعليم اليوم، حيث لم تعد تركز على المعرفة و إنما على 

كتساب الوسائل المؤدية إليھا و إلى تطويرھا لذا تغير دور كل من المدرس و المتعلم، حيث ا

أصبح ا�ول مصمما للنشاطات و الثاني يقوم بجھد لممارسة طرق البحث عن المعرفة و 

  . اكتسابھا

و حسب البيداغوجيات الحديثة فإن ذلك لن يتأتى إA بطرائق تدريس نشطة تسمح للمتعلم 

اكتساب المعارف إلى الوعي بالذات و اكتساب الكفاءات و حل المشك<ت و التفكير بتجاوز 

المنطقي بحيث إن طرائق التدريس الجديدة تعمل على أن يكون المتعلم حقيقة في قلب 

  ).يتعلم بنفسه(منظومة التعلم 

بة ومن بين الطرائق الفعالة لتحقيق تدريس مثمر يخدم ا�ھداف المتوخاة من المقار    

  :بالكفاءات نذكر

يعتمد على التقصي و اAستكشاف، البحث عن حلول يشجع على إظھار : التعلم بالمشاريع* 

حيث يلعب ...المسؤولية  –التحدي  –كفاءات ذھنية مما يعطي للمتعلم ا�حساس بالتملك 

  ....المتعلم ھنا دورا رئيسيا

عارف، و تضع المتعلم أمام قضايا يتطلب البحث و التساؤل لبناء الم: التدريس بالمشكلة* 

شاملة و معقدة و تتماشى وواقعه و تشجعه على البحث و تدفعه للتفكير وتكوين مواقف عقلية 
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فكرية و ذلك بعد تنظيم العمل الجماعي و توفير الشروط الم<ئمة Aنجاز العمل وحل 

  .المشكلة

  :تصور آخر للتقويم  .4.7.2

يم تتماشى و المتطلبات الراھنة والمستقبلية للمتعلم و لم تعد الممارسات الحالية للتقو

احتياجاته المتغيرة و إذا كان التقويم التقليدي يركز على قدرة المتعلم على إظھار ما أكتسبه 

من معارف بواسطة اختبارات فإن التقويم من منظوره الواقعي يركز على أداء المتعلم و 

ة و ھو ما يستوجب أساليب و أدوات تقويم متعددة مثل كفائتة و فھمه و تنظيمه لبنيته المعرفي

م<حظة أداء المتعلم و نقد مشروعاته و عروضه حتى يتسنى تقويم تفكيره و نمط أدائه و (

  ).توثيق تعلمه و التعرف على جوانب قوته وضعفه ، ف<بد من تقويم متعدد ا�بعاد

يء يمكن م<حظته بھدف أخد و إذا كان التقويم ھو وضع ع<قة بين عناصر ناتجة عن ش

  :قرارات فإن وظائفه الكبرى بالتالي ھي

  ........توجيه وضبط و تأكيد التعلم   -

  ............المشكل/ التأكد من فھم المتعلم للوضعية   -

  .........تحديد ما إن كان المتعلم منسجما في تفكيره  -

  ........تحديد ما أن كان المتعلم دقيقا في فھمه و حله  -

كل ھذا ليتم في ا�خير رفع مستوى أداء المتعلم الذي يشارك في التقويم مشاركة ايجابية 

  ).ا�دائية ــ العلمية  –المعرفية (بواسطة أنشطة تبرز كفاءاته 

  :أن أجرا المقاربة بالكفاءات استدعت التحول :خFصة القول   

لى النظريات البنائية و العمليات من اAستناد من مبادئ النظرية السلوكية في التعلم إ -

  . ةالمعرفية النمائي

 . من الممارسات الصعبة السليبة للمتعلم إلى الممارسات النشيطة ا�بداعية -

 .من دور المدرس الناقل للمعرفة إلى الموجه  -

 .من المناھج التقليدية إلى البحث و تحمل المسؤولية من طرف المتعلم  -

 .نجاز مھام تقيس التعلم المتعمق من اAختبارات السطحية إلى ا -

من البحث التربوي الكمي الصارم إلى البحث الموجه نحو الفھم الكيفي لظواھر معقدة  -

 .وصفية 
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. 22.،ص 2005،يدحاجي فر( .من اAختبارات المقتبسة التقليدية إلى التقويم ا�دائي -

23.(  

  :أھداف المقاربة بالكفاءات.8.2

ج لتنظيم العملية التعليمية تعمل على تحقيق جملة من إن ھذه المقاربة كتصور و منھ

  : ا�ھداف نذكر منھا

المجال أمام ما لدى المتعلم من طاقات كامنة و قدرات لتظھر و تتفتح و تعبر  إفساح -

  .عن ذاتھا

 .استعداداته و توجيھھا في اAتجاھات تتناسب و ما تيسره له الفطرة بلورة -

 وشعب، و الربط بين المعارف في المجال الواحد، على كفاءات التفكير المت تدريبه -

اAشتقاق من الحقول المعرفية المختلفة عند سعيه إلى حل مشكلة أو مناقشة قضية أو 

 .مواجھة وضعية

 .الكفاءات المتنوعة التي يكتسبھا من تعلمه في سياقات واقعية  تجسيد -

اAندماج بين الحقول  قدرته على إدراك تكامل المعرفة و التبصر بالتداخل و زيادة -

 المعرفية المختلفة 

 .الحقائق و دقة التحقيق وجودة البحث و حجة اAستنتاج  سبر -

أدوات منھجية و مصادر تعليمية متعددة مناسبة للمعرفة التي يدرسھا و  استخدام -

 .شروط اكتسابھا

 .على تكوين نظرة شاملة ل_مور و للظواھر المختلفة التي تحيط به  القدرة -

 .و الوعي بدور العلم و التعليم في تغيير الواقع و تحسين نوعية الحياة ستبصارا# -

 : و يمكن تلخيص ھذه ا�ھداف في النقاط التالية    

  .النظرة إلى الحياة من منظور عملي  •

 .ربط التعليم بالواقع و الحياة  •

 .اAعتماد على مبدأ التعلم و التكوين •

ص  ص، 2005حاجي فريد، (.إلى معرفة نفعيةلمعرفة النظرية العمل على تحويل ا •

22.23(  

  :المقارنة بين القدرة و الكفاءة. 9.2
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الّتطوير اAستراتيجي لمقاربة العمل  تشّكل القدرة و الكفاءة أھّم أقطاب نسق

المدرسّي؛ و الّثنائية القطبية المتمّثلة في  البيداغوجي المستحدث في مجال الّتكوين

تتفاع<ن بانسجام في مسارين متكاملين رغم ما  ھذه ا�طر القدرات و الكفاءات ضمن

المفھوم و المصطلح، اللّذين قد يصعب أمر الّتفريق  يبدو عليھما من غموض و تداخل في

القدرات و الكفاءات من حيث الخصائص  موازنة بينوھذا ما يجعلنا نقوم ب. بينھما أحيانا

 :للتفريق بينھما و المميزات

 :أوجه الشبــه �

 .خارجيةتفاعل كل منھما في ع<قة داخلية و ت -

 . ك<ھما استعراضية -

  .ل_جراةقابلتان  -

 .تتأثران بالبيئة الّتعلّمية الّداخلّية للمدرسة و الخارجّية -

  .تؤّثران في البيئة المدرسية منھا و المحيطة -

 :أوجه اAخت<ف   �

  .ءةالجدول اMتي يبرز لنا أھم أوجه اAخت<ف بين القدرة والكفا 

  ةالكفاء  القــدرة

                                                     ـ مســار نـمّو عاّم 

                                             ـ مكّون طبيعي ومعرفي

                                                        ـ القــدرة تنـمـو 

                                                ءاتـ تنمو بتوالد الكفا

                                               مرتبطة بالّزمن  ـ غيـر

 داخلّية المؤّثرات(ـ تنمو طبيعيا و تعلّمّيا

  )وخارجّية

مضامين معرفية و كفاءات  ـ مواردھا

  مبعثرة ومھيكلة

  ـ غير قابلة للتقويم المباشر

  دمج داخل نفس المجال وخارجهـ تن

  ـ توّظف لممارسة تعلّمّية و اجتماعية

 خاصّ  ـ مسار تكوين

 أدائي/ ـ مكّون معرفي

 الكفاءات تترّكب ـ

 نواتج الّتعلّماتـ تتركّب ب

            ـ مرتبطة بالّزمن أحيانا

  )المؤّثرات خارجية فقط( ـ تتكّون تعلّمّيا

 

غير  ـ مواردھا مضامين معرفية مبرمجة و

  مبرمجة

  سلوكية ـ قابلة للّتقويم بمؤّثرات

  المجال وخارجّية ـ تندمج في ع<قة داخلّية لنفس

 تعلّمّية و اجتماعية ـ تؤّدي ممارسة
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  ـ متعّددة المجاAت الّنمائية

 )مستمرّ ( نمّوھا غير منته  ـ

 )تتجّمد(وتوظيفھا ـ تضمر بعدم تنميتھا

  )الّنسيان با�ھمال و(توظيفھا

 عّددة المصادرـ مت

 ـ غايتھا متنامية

  ـ تتآكل وتزول بعدم

  

  .يبرز ھذا الجدول أوجه اAخت<ف بين القدرة و الكفاءة): 03(جدول رقم             

  :مبررات نشأة بيداغوجية الكفاءات .10.02

  :منھا  اAتجاهھناك العديد من العوامل والمبررات التي أدت إلى ظھور ھذا 

المتزايد  اAھتماملقد أدى : في مرحلة ما بعد الستينات ا2مريكيلمجتمع تحو#ت داخل ا* 

العديد من التقارير  صدرتبضرورة إحداث تغيرات في سيرورة التعليم والتعلم،حيث 

،خاصة مع تنامي والتوصيات في مجال تحليل كيفية التعليم ن وتكلفته وتمويل مطالبه

غرابة في ذالك  حالي يكاد يوسم بعصر الجودة،وA، ذالك إن العصر ال اAجتماعيةالمطالبة 

أن الوAيات المتحدة ا�مريكية قد سبقت دول العالم في وضع معايير لضمان نوعية جيدة 

لنظامھا التعليمي،من خ<ل التركيز على جودة المعلومات والمنتج ،وا�داء،وا�نتاجية في 

المؤسسات التعليمية لھذه  ستجابتاولقد .تفرضھا طبيعة الحقبة الزمنية كضروراتالعمل 

بتوزيع البرامج الجديدة 1967المطالب فقام مكتب الوAيات المتحدة ا�مريكية للتعليم في عام 

البرامج  باتجاهعلى معلمي التعليم اAبتدائي حيث كان لتطبيقھا فعالية كبيرة ، إذ أن التحرك 

لعملية التعليم،وأن تكون دود أفضل القائمة على الكفاءة كان نتيجة لمطالبة الجماھير بمر

  .المدارس أكثر استجابة وفاعلية للمتطلبات اAجتماعية والفردية

حيث زاد النقد الموجه للبرامج التقليدية المرتكزة على : الكفاءة بد# من المعرفة  اعتماد* 

  .المعرفة ومركزية المدرس 

ضرورة تحديد المرامي والغايات  :ة التعلمي/ ظھور مبدأ المسؤولية في العملية التعليمية* 

  .، وتقييم مدى تحققھا ، وتحمل مسؤولية النتائج 
العمل البيداغوجي في تبني نموذج التدريس  انتقاللقد شكل  :تحديد ا2ھداف بشكل سلوكي * 

في مطلع القرن العشرين ، إذ كان مفھوم الھدف ھو المدخل الذي الھادف تطورا معتبرا 

  .لمحتويات ،وتتحدد ضمنه عملية التقويمتنتظم في إطاره ا

فا�ھداف السلوكية ھي حجر الزاوية في التربية القائمة على الكفاءات ، ذلك أنھا تشكل 

  .ا�نشطة التعليمية المناسبة وقياس نتاجات التعلم وتقويمھا Aختيارأساس 
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والتعلم بمصادر إن التطور التكنولوجي التربوي الذي أمد التعليم  :التطور التكنولوجي  *

  .وطرق جديدة ، كان من العوامل التي طورت حركة التربية القائمة على الكفاءات

على الكفاءات  حيث أن التربية القائمة :يمنح الشھادات على أساس الكفاءات  اتجاهظھور  *

ترتبط ارتباطا عضويا بحركة منح الشھادات القائمة على الكفاءة،وأن مفھوم الواحدة منھا 

  .ل مفھوم ا�خر، فھما ِيؤكدان على ا�داء والتطبيق أكثر من المعرفةيكم

أي اAھتمام با�داء واعتباره غاية تھدف إليھا الحركة الجديدة من التعلم  : أ!تقانيالتعلم  *

  .القائمة على الكفاءات

أن حركة "  Burus .Kliungiste "ينستدلك بيريز و" ويعتقد كل من :حركة التجريب * 

ية المعلمين القائمة على الكفاءات ترتبط بحركة التجريب ، الذي يرتبط بالتغيير المتسارع ترب

للفرد،المتصل  واAجتماعيم،وبالتربية العملية المتصلة بعلم النفس وبالسلوك النفسي لللعا

  )91.90.89،ص ص 2005خلوة لزھر،(.وبالدافعية اAقتصاديبالوضع 

  :اءات في التربية البدنية و الرياضية التقويم بالكف:المبحث الثالث  -
لقد شھد العقد الماضي إدراكا متزايدا للحاجة إلي تغييرات مغزاھا الممارسات 

التقويمية التربوية، و توجه  دعوات ا�ص<ح انتقادات A ل<ختبارات المقننة على نطاق 

وامل على و لقد أسھمت ث<ثة ع.التقويمية الصفية ةواسع فحسب بل و كذلك للممارس

الطبيعة المتغيرة ل_ھداف التربوية ،الع<قة بين ( ا�قل في المطالبة بإص<ح التقويم وھي

التقويم و التدريس و التعليم و كذا عدم أمكانية تطبيق طرائق التقويم المعتادة في تقويم 

 .).تنمية الكفاءات 

  : تعريف التقويم.1.3

أزال عوجه و أقامه، و "أي  قوم" Aبن منظور"جاء في لسان العرب  :لغة �

   ".قدرھا و القيمة ثمن الشيء بالتقويم: قوام ا�مر نظامه و عماده، و قوم سلعة

عدله، يقال قومته : قوم الشيء" جاء:)664.، ص2003منجد في اللغة و ا�ع<م، ال(و في

المتاع ، و قوام ا�مر و قيامه نظامه و عماده وما يقوم به ،و قوم لفتقوم، أي عدلته فتعد

  ". ، جعل له قيمة معلومة  

ھو اختبار الوسائل الضرورية و ال<زمة لقياس مدى تحقيق  :اصطFحا �

  . ا�ھداف التي نصبو إليھا قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل
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كما ھو مجموعة خطوات تصاحب مراحل العمل جنبا إلى جنب مما يساعدنا على 

ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج أفضل  تعديل ما نقع فيه من ھفوات أو نصلح

  ).34.،ص 2005اللجنة الوطنية للمناھج، .(فيما نقوم به أو تكلف به من أعمال

نظام تربوي يحدد كفاءة العملية التربوية من جھة و مدى تمكن الت<ميذ من تحقيق 

المبدأين ا�ھداف المرغوب فيھا من جھة أخرى، و ھو في مفھومه العلمي يستند إلى 

  .تقويم النتائج.               * تقويم السيرورة:                           * التاليين

  :خصائص التقويم . 2.3

  : يللتقويم خصائص مميزة يمكن إيجازھا فيما يل

إذن ھو عملية مستمرة و م<زمة للعملية التعليمية أو كل : عملية مستمرة �

  . فيهنشاط يقوم به التلميذ أو يشترك 

تتمثل شموليته في أنه يجمع عملية تقويم جميع جوانب النمو : عملية شاملة �

 ).الحسي الحركي، المعرفي، اAجتماعي (

إذ ھو وسيلة لتحقيق غاية تحسين مردود العملية : ليس ھدفا في حد ذاته �

 .التعليمية و كذا تطوير المناھج لتخدم ا�ھداف المسطرة من خ<ل ا�ضافة أو ا�نقاص

يستطيع المشاركة في عملية التقويم كل من له ع<قة بالعملية : عملية تعاونية �

احمد بوسكرة، ).(الخ .....أخصائي المادة، مشرفين، مفتشين، تربويين(التعليمية 

 ).80.،ص2005

  :كما يمكن إضافة خصائص أخرى ھي    

ج نقاط بحيث يقوم بتوضيح مواقع القوة ل<ستفادة منھا و ع< :عملية تشخيصية  •

  ).244،ص 2004محمد السعيد عزمي، .(الضعف أي أنه توجيه و تنميته

  .ينبغي أن يكون التقويم متسقا مع أھداف المنھاج :اAتساق مع ا�ھداف •

 .أي أن أدوات التقويم تقيس ما وضعت من أجله :الصدق •

منية فإنه بمعنى أنه إذا أعيد تطبيق اAختبار على المتعلمين أنفسھم بعد فترة ز :الثبات •

 .يعطى نفس النتائج تقريبا

 .أن يكون موضوعيا في طرحه :الموضوعية •

 .يقصد به قدرة وسيلة التقويم على إظھار الفروق بين المتعلمين :التميز •

 .بمعنى أن يتخذ التقويم السلوك ا�نساني للمتعلم أساسا له  :السلوكية  •
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وسيلة واحدة بل يجب أن أي تنوع ا�ساليب المستخدمة و A يقتصر على  :التنوع •

 .يتنوع

مصطفى حسين باھي، فاتن زكريا (.وذلك في الوقت و الجھد و التكاليف :اقتصاديا •

 .)8.،ص2004النمر، 

تصب جميع الدراسات �نواع التقويم في خندق واحد حيث يقسم التقويم : أنواع التقويم. 3.3

 :إلى أربعة أنواع تقريبا ھي

إنه عمل إجرائي يستھل به المعلم   on diagnostiqueEvaluati: التقويم التشخيصي •

عملية التدريس مستندا على بيانات ومعلومات توضح له درجة تحكم الت<ميذ في 

تؤھلھم لتعلم Aحق، وتمكن المعلم من ) رات ومعارفاقدرات ومھ(المكتسبات القبلية 

يجري التقويم . تحديد مواطن التعثر و أسبابھا حتى يتخذ ا�جراءات ال<زمة للع<ج

المبدئي قبل مباشرة الفعل التربوي، أي قبل بداية الدرس الجديد أو وحدة أو فصل أو 

سنة دراسية، يھتم ھذا التقويم بقياس مكتسبات الت<ميذ و التي ستبنى عليھا معارف 

جديدة أخرى، ف< يمكن تقديم معارف جديدة للت<ميذ إذا لم يصل ھؤAء بعد إلى التحكم 

  .كتسبات و المعارف السابقةفي الم

يعتبر التقويم التكويني الدعامة ا�ساسية  Evaluation formative: التقويم التكويني •

التي تبنى عليھا قرارات و إجراءات بيداغوجية؛ يجري فعله أثناء سيرورة العملية 

. فعاليةالتعليمية التعلمية أي خ<ل ممارستنا للفعل التربوي بھدف تنظيمه و إعطائه أكثر 

يزود ھذا التقويم المعلم بمعلومات ضرورية تسھل عليه معرفة الثغرات الموجودة سواء 

على مستوى عمله البيداغوجي أو على مستوى عملية التعلم، كما يزود التلميذ بمؤشرات 

ويھتم التقويم التكويني بالنتائج كما يھتم باتخاذ . تسمح له الكشف عن قدراته أو نقائصه

  .ال<زمة لتحسين الفعل التربوي ا�جراءات

ويتم في نھاية عملية تعلمية أو تكوين معين أو  Evaluation somative :التقويم النھائي  •

فھو بھذا المعنى يعتبر بمثابة إصدار حكم على مستوى أو  ،الخ... مشروع تربوي معين 

، فھو يدل على أداء، و يترتب على ھذا الحكم ترقية لمستوى أعلى أو منح أو منع شھادة

النتيجة المحصل عليھا، إنه مسعى يرمي إلى إصدار حكم على مدى تحقق التعلمات 

 .المقصودة
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لمعرفة . الخ.....وھي مراجعة كل من محتوى التقويم، أدواته: تقويم العملية التقويمية •

 . مدى ص<حيته من فترة إلى أخرى

  :خطوات التقويم و أساليبه . 4.3

  :ت التالية عند التقويم يراعي إتباع الخطوا

  .وضع ا�ھداف العامة للمنھاج  •

 .تعريف ا�ھداف العامة و توضيحھا ليسھل تطبيقھا •

 .اختيار اAختبارات المناسبة لتحقيق ھذه ا�ھداف  •

 ).صدق، ثبات، موضوعية (تقنين اAختبارات  •

 . تطبيق اAختبارات لقياس نمو المتعلمين •

يق اAختبارات و ذلك من أجل إجراء التعدي<ت تفسير نتائج التي يسفر عنھا تطب •

 .ال<زمة و ع<ج نواحي القصور

  :أما أساليبــه ھي     

  .الم<حظة  •

 .التقارير و السج<ت    •

 .المقاب<ت الفردية •

مكارم حلمي أبو ).(بدنية مھارية ، ووجدانية معرفية (اAختبارات و أنماطھا المختلفة  •

  ).127،128.،ص2002ھرجة و آخرون ،

  :أھداف التقويم. 5.3

إن التقويم ھو ا�داة الرئيسية في جمع المعلومات و ا�دلة التي تستخدم في إصدار 

الضرورية  ا�حكام على جميع عناصر العملية التربوية و تبني ا�ص<حات و التحسينات

 و النجاعة و لما كانت للتقويم ھذه ا�ھمية فإن له ةتجاھھا قصد الرفع من المر دودي

  :أھداف يسعى إلى تحقيقھا ھذه ا�ھداف يمكن ذكرھا تحت عنوانين بارزين ھما 

  : أھداف بيداغوجية  •

  .تنمية مستوى كفاءة ا�داء بالنسبة للمتعلمين * 

تشخيص صعوبات التعلم، و الكشف عن حاجات المتعلمين و مشك<تھم و قدراتھم * 

  .بقصد تكييف العمل التربوي

  .ا�ساليب و الوسائل المستعملةمدى نجاح الطرائق و يمية و اختياروجيه العملية التعلت* 
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التعرف على مدى تحقيق ا�ھداف التربوية بتحديد ما حصل عليه المتعلم من نتائج * 

  . تعلمية

  :أھداف تنظيمية •

  .اكتشاف نواحي النقص و الخلل في المنھاج و موضوع التقويم* 

ت<ميذ لتوجيھھم حسب قدراتھم و الحصول على المعلومات ال<زمة حول ال* 

  .استعداداتھم

قياس مستوى أداء المؤسسة التربوية و تحديد الثغرات واAحتياجات لسدھا و العمل * 

  .على تجاوزھا 

محمد الصالح حثروبي، ().كفاءة المعلم (اكتشاف مدى نجاح المعلم في أداء وظيفته،* 

  ).120.119.، ص ص2002

  :التربية البدنية و الرياضية وخصائصه التقويم بالكفاءات في .6.3

التقويم بالكفاءات يعني تثمين كفاءة المتعلمين التي ينص عليھا منھاج التربية البدنية و 

الرياضية، إذ يرتكز تقويم الكفاءات على جمع البيانات الوافية على مستوى كل متعلم و ھذا 

لمراد تحقيقھا من وراء عملية يتطلب من المقوم القدرة على تحديد الھدف أو ا�ھداف ا

التقويم، كتحديد ا�داء أو ا�سلوب النموذجي ل<ستخدام، و الوقت المناسب لذلك ، و كذلك 

تحديد جوانب التعلمات المراد تقويمھا تحديدا دقيقا، ھذا با�ضافة إلى التعرف على فاعلية ما 

اللجنة .(يق ا�ھدافيستعمل من طرائق و أساليب من أجل مساعدة المتعلمين على تحق

  ).208،207 .، ص ص2003الوطنية للمناھج،

  :من خ<ل ما سبق ذكره نستنتج ما يلي 
تقويم الكفاءات في التربية البدنية و الرياضية ھو أوA وقبل كل شيء تقويم  إن �

  .القدرة على إنجاز نشاطات و أداء مھام بدA من تقويم المعارف 
لبدنية و الرياضية يستلزم إيجاد أنشطة ووضعيات إن تقويم الكفاءات في التربية ا �

 ).الخ .معارف  –قدرات  –سلوكات (تسمح للمتعلم باستغ<ل جميع موارده 

تقويم الكفاءات في التربية البدنية و الرياضية ينطلق من معايير و مؤشرات  إن �

 .معدة سابقا

قويم للطلبة A يقوم لما كان التفريد في التعليم من أسس المقاربة بالكفاءات فان الت �

 .على المقارنة بين نتائج المتعلمين، بل ينظر للمتعلم بأنه وحدة مستقلة عن غيره

  :خصائصه* 
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  :يعبر التقويم بالكفاءات عن أداء المتعلم و ھذا ما تبرزه الخصائص التالية
  .القدرة على انجاز النشاطات  �
 .اختبارات تسمح بمعرفة ما يستطيع المتعلم انجازه  �

 .ھادات الممنوحة تثبت كفاءة أو كفاءات في إطار برامجالش �

 . تنسيق عملي قائم على قياس الكفاءات بين مختلف المستويات �

 .تقويم برامج التكوين يتم باAنسجام مع الوسط الذي تطبق فيه  �

 .تقويم موسع إلى وسائل تمكن من معرفة مؤشر الكفاءة �

  :والرياضية أھمية التقويم في مجال التربية البدنية.7.3

ومكمل للعملية  ،وجزء Aيتجزأ والرياضيةالتقويم له أھمية كبيرة في مجال التربية البدنية 

  :نذكر منھا استخداماتالتعليمية وله 

  .التعرف على الحالة الجسمية للفرد ،والخصائص الحركية والعقلية والنفسية •

مستويات ومقدار تصنيف الت<ميذ لمجموعات متجانسة حتى يمكن ترتيبھم تبعا ل •

 .التحصيل لكل مستوى على حدى

 .التعرف على مدى تحقيق أھداف التربية الرياضية  •

 .بھم من اجل الوصول لمستوى أفضل  واAعتناءالموھوبين رياضيا ، اكتشاف •

 . مستوى النمو لدى ا�فراد لتحقيق مستوى أفضلمقارنة  •

علمية التالتعرف على مستوى العملية  •

 .)لمين،المنھاج،ا�مكانات،طرق وأساليب التدريسالتلميذ،المع(ككل

الرياضية للت<ميذ،وقياس المھارات الحركية واللياقة  اAتجاھاتقياس  •

  )114.،ص2008زينب علي عمر وآخرون،(.البدنية

  :ويمـقـوظائف الت. 8.3

  :يأساسية ھ نقاط  أربعة نلخصھا في  للتقويم وظائف

  . طأ والضعف في تعلمه وأسبابهيعين المتعلم على معرفة جوانب الخ  •

  .يعين المتعلم على الرضا ،وتحقق ا�شباع عندما يِِ◌ِ◌ؤدي عمله بنجاح  •

  .يساعد المدرس على الحكم على مدى كفاية طرق التدريس  •

فكري حسين .(يساعد على إصدار ا�حكام التي تتخذ أساسا للتنظيم ا�داري •

   ).375.،ص1999ريان،
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  :ويم التقليدي والتقويم بالمقاربة بالكفاءاتالفرق بين التق. 9.3

وفق المقاربة  مالتقليدية والتقوي ةبين العملية التقويمي قالجدول ا�تي يلخص لنا الفر    

  .)191،192.،ص ص2005ھني، نخيرا لدي(بالكفاءات حسب

  

  التقويم بالمقاربة بالكفاءات  التقويم التقليدي

راض القدرة على التخزين والتكديس واستع

  .المعارف النظرية للظھور بالتفوق والنجاح

وتجنيد المكتسبات  ا�داءالقدرة على جودة 

واستثمارھا ضمن وضعية جديدة لھا دAلتھا 

  .بالنسبة للتلميذ

اختبارات تحصيلية تبرھن على ما إذا أصبح 

كفاءة (المتعلم قادرا على الحفظ واAستظھار 

  .)الحفظ واAسترجاع

على مدى ما أصبح التلميذ اختبارات تبرھن 

قادرا على أدائه ضمن وضعيات إشكالية 

   .) كفاءات ا�داء(

ضمن  ا�داءيبرھن الشھادة على كفاءة   .يبرھن على النجاح الدراسي بمنح الشھادة

  . برنامج محدد

 تركيز اAھتمام على اAنتقال من مستوى إلى

  .جھود مشتركة  آخر في إطار

بناء الكفاءات بين  التركيز يقوم على قياس

المستويات في شكل عمودي وأفقي 

  ). إدماجي(

التي تمكن  لالتقويم يشتمل على كل الوسائ  .التقويم مرتبط بنسبة النجاح

  .من معرفة مؤشر الكفاءة 

  .خضوع الم<حظة والمقابلة إلى مستلزماته  .المعلم ھو الذي يصدر م<حظته ومبادراته

  

  .لفرق بين التقويم التقليدي والتقويم بالمقاربة بالكفاءاتيوضح ا: 04جدول رقم      

  

  

  

  

  :خFصـــة

  



 ا�����ج، ا����ر�� ������ءات و ا�ول         ا���
�������  

 
 

 

 

إن التطرق إلى موضوع بيداغوجيا التدريس بالمقاربة بالكفاءات يمر حتما على   

والتي جعلت كمدخل رئيسا لبحثنا ھذا والتي أخذت  التطرق إلى المناھج الدراسية بشكل عام،

ما لھا من دور أھم في تحديث مقاصد وغايات التعلم، حيزا ھاما في ا�ص<ح التربوي ل

وما ،بجعلھا أكثر انسجاما مع حاجات ا�فراد وھذا ما يقصد به من وراء المقاربة بالكفاءات 

 التي تواجھھا التيتبعھا من أساليب وطرق تقويم تكيف مع المتطلبات الجديدة والتحديات 

  .ميدانيا خاصة



 

 

 
  الفصـل الثاني

  
  الرياضية والبدنية التربية  في التدريس

  
  .تمھيــد

  
 .التدريس :  ا2ولالمبحث  -

 .الرياضيةوالبدنية التربية والتربية:المبحث الثاني -

 .درس التربية البدنية و الرياضية: المبحث الثالث -

       و إعداد مدرس التربية البدنية : المبحث الرابع -

 .اضيةالري                                  

  خFصــة
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  :تمھيــد

انط<قا من الميزة ا�ساسية للمقاربة بالكفاءات و المتمثلة في انجاز النشاط بدA من   

القدرة على معرفته، رأينا انه من الضروري إفراد فص< خاصا يتعلق بالتدريس عموما و 

لفعل التعليمي درس و مدرس التربية البدنية و الرياضية خصوصا، إيمانا منا بأھميتھم في ا

  .و التربوي

انط<قا من ضبط المفاھيم المتعلقة بھا ووصوA للشخصية المثالية الفعالة في الفعل    

  .التربوي بمفھومه الحديث

    :التدريسالمبحث ا2ول  -

   :التدريس تعريف. 1.1

 الدرس أوومعناه التعليم،درس الكتاب - درس - في اللغة مصدر الفعل التدريس" :لغة       

  )32.،ص1994محمد مقداد وآخرون،(...... جعل يدرسه

المعارف،علم  أنواعمارس التدريس،عمل بصفة أستاذ،درس في الجامعة لقن :درس 

نعمة  أنطوان(نقل إليھم معرفة أي .درس الت<ميذوالكتابة،القراءة 

  )459.،ص2001وآخرون،

ا�جراءات و الترتيبات و إن عملية التدريس ھي عبارة عن سلسلة من  " : اصطFحا        

ا�فعال المنظمة التي يقوم بھا المعلم بدءا بالتخطيط حتى نھاية التنفيذ للتدريس و يساھم فيھا 

عصام الدين متولي عبد ] ، ".( الت<ميذ نظريا و عمليا حتى يمكن أن يتحقق له التعليم

  ).15 .، ص2006بدوي عبد العال بدوي،

التدريس سلوك : "فيرى أن )226 .، ص2006حليم عبد الكريم، محمود عبد ال( ا ــــأم   

تربوي موجه يساعد التلميذ على القيام بنفسه لتحقيق ا�ھداف التعليمية المنشودة و السلوك 

الموجه قد يكون يھدف إلى إثارة دوافع التلميذ، تنظيم المحتوى التعليمي و أسلوب تنفيذه ،و 

و تقويم فاعلية ا�داء، با�ثابة  ج أو الشرح التفسير،تقديم المھارة سواء بأداء النموذ

والتعزيز، وتقديم التغذية الرجعية و ھذا يعني أن التدريس عبارة عن نشاط متعدد ا�وجه 

التعليم و التعلم �حداث تغيرا و تعديل في السلوك المتعلم و ذلك عن : يتحدد في بعدين ھما 

  ".  التعليمية الم<ئمةطريق تنظيم و توجيه الخبرات و البيئة 

التدريس ھو مجموعة من الع<قات المستمرة التي تنشأ بين : " ويعرف أيضا بأنه    

المدرس و التلميذ حيث أن ھذه الع<قات تساعد التلميذ على النمو و اكتساب المھارة، 
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أحمد،  عطا ](."والخبرات و لھذا يكون التدريس أحد أبرز و أھم محاور العملية التربوية 

  )6، ص2006
التدريس نشاط مھني : "أن )26.، ص2004يوسف قادري، (و في تعريف آخر يقول         

يتم إنجازه من خ<ل ث<ث مراحل رئيسية ھي التخطيط و التنفيذ و التقويم، و يستھدف مساعدة 

ثم الط<ب على التعليم و ھذا النشاط قابل للتحليل و الم<حظة، و الحكم على جودته ومن 

                          ".تحسينه

عملية متعددة لتشكيل بيئة الفرد، : " بأنه Stephen coreyويعرفھا ستيفين كوري          

بصورة تمكنه من أن يتعلم سلوكا محددا، أو اAشتراك في سلوك معين وذلك تحت شروط 

 .)102 .، ص1997،  كوثر حسين كوجك(  "محددة، أو كاستجابة لظروف محددة

التدريس مصطلح تربوي يدل على مرحلة عملية، تتم بواسطتھا : " ويقول محمد صالح   

ترجمة المنھج وما يشتمله من أھداف ومعايير وأنشطة إلى سلوك واقعي ملموس لدى 

  )79 .، ص1989عفاف عبد الكريم، ، ( . "الت<ميذ

مجموعة ا�فعال المنظمة  التدريس عبارة عن: ويمكن أن نعطي تعريفا إجرائيا بقولنا    

ھا وفقا للمقاربة بالكفاءات، مع قيام المعلم بمجموعة من المھام ا لالتي يكون المتعلم محور

 .من أھمھا التوجيه بقصد تحقيق ا�ھداف المسطرة

  :تصميم التدريس. 2.1

 : يمر التدريس في تصميمه على  جملة من العمليات نذكر منھا  

   :عملية التخطيط. 1.2.1

بكل  سي المرحلة التي يحظر فيھا المعلم خطط عمله التي تشمل خطة التدريھ

  .التشويق –التعزيز  –الھدف  –الوقت  –الوسيلة  - المحتوى –أركانھا

  : فالتحضير حتمية تمليھا أھمية فعل التدريس و المتمثلة أساسا في النقاط التالية 

  .يحفز المعلم و يشوق المتعلم على التعلم •

 .لم اAرتباك أمام الت<ميذ يجنب المع •

   .يمكن المعلم من التحكم في القسم من خ<ل استغ<ل الوقت المخصص ل_نشطة •
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  :عملية التنفيذ.2.2.1        •

ھي المرحلة التي يقوم فيھا المعلم بتطبيق خطة التدريس واقعيا من خ<ل تفاعله و 

  :منھا اتصاله بالت<ميذ و تتطلب ھذه المرحلة مھارات متنوعة

 .مھارة تھيئة القسم •

  .مھارة أدارة ما قبل الدخول للدرس الجديد •

التھيئة، الشرح، طرح ا�سئلة، استخدام الوسائل ،استثارة الدافعية ،إثارة و :مھارات  •

حسن حسين .(، ضبط النظام،و اAحتكاك الشخصي تتعزيز السلوكيا

  ).7.،ص2001زيتون،

راھا البعض أنھا تنقسم إلى ث<ث مراحل و ھناك تصاميم أخرى لعملية التدريس في •

  :رئيسية و ھي 

و ھي المرحلة التي تسبق التدريس، فيھا يحدد المدرس ا�ھداف  :عملية التخطيط*        

   .العلمية، مستوى المادة المدرسة، و يدرس خصائص الفئة التي يدرسھا

قرارات التي اتخذھا خ<ل في ھذه المرحلة يقوم المدرس بتنفيذ ال :عملية التنفيذ*        

   .العملية السابقة

ھي القرارات التي تتخذ و تكون لھا ع<قة بعملية تقويم مستوى أداء : عملية التقويم *        

الت<ميذ، و كذا التغذية العكسية التي يتم إعطاؤھا إلى التلميذ أو مجموعة من الت<ميذ ، و يتم 

  .)59،ص 2006أحمد،  عطا ](.معرفة مدى تحقيق ا�ھداف 

  :ويحصر تصميم التدريس في العمليات التالية: كما يمكن إضافة تصميما ثالثا •

  :ومن أھم خصائصھا :عملية التخطيط*         

  . مرحلة منطقية -

  .خالية من التفاعل  -

  . بطيئة الحركة -

  .تتسم بالتأمل  -

  .يغيب فيھا التعزيز  -

  : خصائصھاومن أھم : عملية التنفيذ*        

  . مرحلية نفسية -    
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  .مليئة بالتفاعل -

 .سريعة ا�يقاع -

 .تتسم بالتنفيذ و ا�داء  -

 . يكثر فيھا التعزيز  -

  : من أھم خصائصھا: عملية المتابعة*        

    .مرحلة استرجاعية -    

  .التفاعل بھا واحد لواحد، و قد يكون جماعيا  -

 .متوسطة ا�يقاع -

 .تسعى للتوجيه و ا�رشاد  -

 .)230.229 .، ص ص2006محمود عبد الحليم عبد الكريم، ( .ھدفھا الرئيسي التعزيز -

 :للتدريس والتعليم منھا ا�ساسية ا�ھدافنوجز بعض  أنيمكن :أھداف التدريس.  .13  

 .كتساب التلميذ للعلم والمعرفة والثقافةا -

 وا�بداعيةجتماعية والحركية واAاكتساب المھارات العقلية والفكرية والعلمية واليدوية  -

 .والتدريب على التفكير العلمي والموضوعي والمنطقي

 .اAبتعاد عن التفكير والتصرف اAنفعالي وال<عق<ني -

تكوين اAتجاھات والقيم العلمية واAقتصادية واAجتماعية والسياسية والقومية والتربوية  -

 .والصحية وتنمية الميول العلمية 

 .اتتنمية القدرات والھواي -

  )68.،ص2006حسان ح<ق،.(ا�نسانيتعميق تقدير الجھد  -

  :أھم طرق التدريس 4.1 . 

  :قسمت ھذه الطرق حسب المجھود إلى ث<ثة طرق  

  :طرق تعتمد على جھود المعلم وحده •

  .طريقة ا�لقاء* 

  :طرق تعتمد على التعاون بين المعلم و التلميذ منھا      ●  

  .طريقة المناقشة* 

 *Aكتشافطريقة ا.  

  . طريقة حل المشك<ت* 
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  :طرق تعتمد على الجھد الذاتي للتلميذ و منھا  •

  .طريقة التعليم المبرمج*

 .،ص2006ي عبد ]، بدوي عبد العال بدوي،عصام الدين متول(.طريقة الحاسب اMلي*

26( .  

  :أساليب التدريس5.1. 

  :فيما يأتي تقسم أساليب التدريس إلى مباشرة و غير مباشرة ونفصل فيھا  

  :وبدورھا تنقسم إلى أربعة أساليب ھي: أساليب التدريس المباشرة. 1..15

 :أسلوب ا2وامر  •

أكثر ا�ساليب مباشرة من المعلم للتلميذ، حيث يقوم المعلم بمفرده باتخاذ كل " 

قرارات التدريس، و كيفية التحكم فيھا، و اختيار أسلوب تنفيذھا، و تحديد الوقت ال<زم 

نشاط، و A يمتلك الت<ميذ حيال ھذا ا�سلوب من التعليم أي اختيارات، حيث أنه لكل 

محمود عبد الحليم (."يعتمد على مجموعة أفكار سلوكية تتراوح بين المعرفة ورد الفعل

  .) 248،ص2006عبد الكريم، 

  :أسلوب التعليم التبادلي  •

ولية، و من اAعتماد من ھذا ا�سلوب يتعلم الت<ميذ بقدر ما يتحملون من مسؤ

على النفس في تلقي المعلومة حيث يقوم الت<ميذ بالعمل في مجموعات زوجية، و يقوم 

كل فريق بمحاولة إنتاج المعلومة ثم يقومون باستيعابھا و إيضاحھا لزم<ئھم بطريقة 

ة ذاتية ،وھكذا بالتبادل إلى أن ينتھي الدرس، و في ھذه ا�ثناء تقوى المھارات اAتصالي

  .بين الت<ميذ و يستخدم ا�سلوب بكثرة في تدريس التربية البدنية و الرياضية

 :أسلوب التميز •

يتميز بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك الع<قة بين طموحه و حقيقة أدائه و  

الوصول إلى أعلى معدAت النجاح عن طريق السماح للت<ميذ بالتقدم في إيقاعھم 

ھذا يمكن أن ي ھذا ا�سلوب على النتائج بدA من العملية، وو ينصب التركيز ف. الخاص

تخطيط :" عادات حركية غير ذات كفاءة حيث أن ھذا ا�سلوب يقصد به يؤدي إلى 

للتعليمات يتطلب تقسيم وقتي للمھارة بحيث يتم اAنتقال من مرحلة �خرى لنفس 

  ".معلمالمھارة و كل مرحلة أو مھمة في حد ذاتھا ھي محور اھتمام ال

 :أسلوب الممارسة  •
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 ا�نشطةعند استخدام أسلوب الممارسة يقوم المعلم بوضع ا�ھداف و اختيار   

  .التعليمية وتحديد نتاج ھذه ا�نشطة، و تحديد تسلسل الوصول للھدف

وفي ھذا ا�سلوب يركز الت<ميذ على حل مشكلة واحدة أو عدة مشاكل، و ذلك بالعمل   

رادى ، وتكون ھذه البطاقات ضرورية و عند انتھاء الت<ميذ من خ<ل مجموعات أو ف

من تحقيق نشاط ثم ذكره على أحد البطاقات فيقوم بتنفيذ اMخر فيتعلم التلميذ ھنا من 

  ).256.،ص2006محمود عبد الحليم عبد الكريم، .(خ<ل المنھج الفردي

  : أساليب التدريس غير المباشرة. 2.5.1

  :ره إلى ث<ثة أساليب ھيو ينقسم ھذا النوع بدو 

 le style de découverte :أسلوب ا#كتشاف •

يمثل اAكتشاف بأنواعه المستويات القاعدية في الھرم التعليمي، و ھذا يعني أن 

المعلم يستفيد من أساليب التدريس غير المباشرة و التي تشجع على الكشف و اAكتشاف 

و تعريفھم بجسدھم و قدراتھم على  و حل المشك<ت حيت أنھا توسع مدارك التلميذ

أنواع  03التحرك في الفراغ و اAستمتاع  بعلم الحركة، و يدخل تحت ھذا ا�سلوب 

  : وھي

  .اAكتشاف المحدد *              

  .اAكتشاف الموجه *              

  .اAكتشاف الحر  *              

 Le style recréation de pensé :أسلوب التفكير ا!بداعي  •

إذا أراد المعلم أن يتوقع من ت<ميذه أن يكونوا مبدعي فيجب أن يقدم عنصر 

ا�صالة و التجديد من خ<ل العملية التعليمية، و من خ<ل إثارة ا�بداع لدى التلميذ و 

نحن ھنا يجب أن نشجعه لكي يكون تلميذا باحثا و أن يكون محبا ل<كتشاف و يكون ھنا 

  .أكثر العناصر مساعدة له في ھذا المجالالعنصر ا�دراكي 

   :Style de résoudre les problèmeأسلوب حل المشكFت  •

إن أسلوب حل المشك<ت يتضمن المدخ<ت و اAنعكاسات اختيار اAستجابة، 

يجب أن يتم صياغة المشكلة في شكل تعليمات تتوقع أي إجابة، و عند ما تكون ھناك 

المشكلة عبارة عن اكتشاف موجه، أو شيء من اAكتشاف  إجابة واحدة فقط تكون ھنا

  .المحدود و ھذه أھم خطواتھا 
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  .عرض المشكلة  *         

  . تحديد الخطوات *         

  .التجريب و اAستكشاف *         

  .الم<حظة و التقييم و المناقشة *        

  .التجويد و التطوير *         
  :وا2سلوبالفرق بين الطريقة 6.1 .

يوجد تشابه في الھيكل التنظيمي بين الطريقة وا�سلوب وھو إشكال كبير لمن يريد "           

أن يفرق بين الطريقة وأسلوب التدريس، لكن الحقيقة غير ذلك، فالطريقة ھي مجموعة أساليب، 

طريقة، فعندما فا�سلوب يأتي دائما تابعا للطريقة �نه مرتبط بھا وعلى أساس ا�سلوب تأتي ال

نتكلم عن الطرائق يجب أن نحدد ا�ساليب التي تتماشى مع ھذه الطرائق حتى تتمكن من بلوغ 

  ) 14.ص ،2006،،دــعطا b أحم("ا�ھداف المرجوة

  : خصائص و مھارات التدريس 7.1. 

  :للتدريس عدة خصائص و لعل أھمھا ما يلي:  خصائص التدريس 7.1..1   

دف يقوم به معلمون مكلفون رسميا من قبل المجتمع لتربية أبنائه وھو ـ ھو نشاط مھني ھا 

  : قائم على مجموعة من الكفاءات أھمھا

 . إتقان مادة التخصص �

 .معرفة طبيعة المتعلم �

 .معرفة طرائق التدريس �

  .إتقان مھارات التدريس �

  .حب المھنة و التفاني في دراستھا �

   المركز الوطني للوثائق (فاءات مھنة التدريسإعداد المعلمون و تأھيلھم قصد إكسابھم ك -

    .)86.،ص2000التربوية،      

  : مھارات التدريس. 2.7.1

يتطلب التدريس مھارات متنوعة يجب على المدرس التحكم فيھا نحاول أن نشير إلى 

  :أھمھا و ذلك كما يلي

  .مھارات تھيئة الت<ميذ لموضوع الدرس الجديد  -1
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 .مھارة الشرح -2

 .ح السؤال الشفھي مھارة طر -3

 .مھارة استخدام الوسائل التعليمية -4

 .مھارة إثارة الدافعية و تحفيز المتعلم  -5

 .مھارة جلب اAنتباه و اAستحواذ عليه -6

  ).بتصرف.2001حسن حسين زيتون،.(مھارة تعزيز الع<قات الشخصية مع الت<ميذ -7

 :مميزات التدريس بالكفاءات . 3.7.1

الفروق الفردية بين  مراعاة،مع  استق<ليةل للتلميذ للمبادرة في ،وفسح المجاتفريد التعلم ◘

  .المتعلمين

  .وذلك بتقويم الكفاءات المنتظرة قياس ا2داء ◘

  .من القيود حيث يصبح دوره التنشيط،والتوجيه تحرير المعلم ◘

  .،بناء المعلومات في إطار مندمجدمج المعلومات ◘

  .عند مواجھة وضعية إشكاليةوالمكتسبات القبلية  توظيف المعارف ◘

ص  2005خير الدين ھني،(.تحويل المعارف،من إطارھا النظري إلى إطار عملي  ◘

 )66،65.ص

  :التدريس بالكفاءات تإيجابيا.4.7.1

أن أھم خاصيتين تميزان ھذه الحركة ھما خاصية التحديد "وھوشمون"  " سھاو ما"يرى   

ركيز على الھدف أو النتائج من م<مح التربية القائمة الدقيق �ھداف التعلم ، والمسؤولية ،فالت

على الكفاءات وحسب عبيد الرحمان جامل ،فإن حركة التربوية القائمة  على الكفاءات تنسجم 

  )23،ص2001عبد الرحمان عبد الس<م جامل،(.مع اAتجاھات الحديثة في التربية بشكل عام

أن ھذه الحركة  تتمثل في تا�يجابيان فإ ).107،106.،ص ص 2005خلـوة لزھـر،( وحسب  

الجديدة قد تركت آثارا إيجابية في المجال التربوي تمثلت في توجيه البحوث نحو دراسة 

التعليمية  ا�نتاجانأنھا وجھت حركة ا�ھداف السلوكية توجيھا تاما نحو  االسلوك التعليمي ،كم

ياد ارتباط التعليم بالتعلم كما ترتكز لھا تأثيرا على ازد أنوزودتنا بمعايير للمسؤولية كما 

الكفاءات على  االبيداغوجيالمبررات التي قدمھا وزارة التربية الوطنية لتحديد اMثار ا�يجابية 

  :النقاط التالية 
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فبالنسبة ل_ستاذ فإن المقاربة بالكفاءات تمكنه من ربط معارفه بالوضعيات ا�شكالية الصفية   

ة وضعيات تختلف عن سياق ا�ولى،كما تؤدي على مستوى ھذا البعد وتھيئة الت<ميذ لمعالج

 اAتصالالمعلم تقديم معلومات جاھزة بل التركيز على  باجتنابإلى تغيير الع<قة بالت<ميذ  

الوصول إلى تغيير وجھة النظر حول التعلم،حيث تصبح  باعتبارالحوار ل_فقي ، أوالتفاعلي 

  .    تمر فليس ھناك تعلم نھائي وكاملالمفاھيم في طور البناء المس
  البدنية والرياضية والتربية التربية: المبحث الثاني

   :مفھوم التربية. 1.2

           :تعريف التربية لغة .1.1.2  

ة تربية نجد أن كلموم الللتعرف على معنى ومفھ ةحثنا في المعاجم اللغوية العربيمن خ<ل ب  

  :يةمل المعاني التالالتربية تح

) ربـا ( المجرد الث<ثي  الفعل الماضيترجع في أصلھا العربي إلى أن كلمـة تربية "  

"ةتضمن معنى النمو والزيادة العيني، وت) ويدع) ( دعا(وھو على وزن ) يربو( ه ومضارع  

)8 .، ص2001محمد منير موسى، (   

أي يمحق ] الربا أي  ، )267 .البقرة( } يمحق ] الربا ويربي الصدقات { : قال تعالى 

  .الزيادة العينية في نماء ا�موال ويزيـد الصدقات

ربيت ف<نا، أربيه تربية وتربَيُتُه وَرَببُتُه : "....وجاء في لسان العرب Aبن منظور           

ھذا لكل ما ينمى كالولد والزرع : تربية وتربيُتُه أي غذوته، قال بمعنى واحد،الجوھري ، َرَبيُتهُ 

 "ونحوه

، ترعرع ل معنى تغذىوھي تحتـم)يربي(ومضارعه)ربى(الفعل الماضي ويمكن اشتقاقھا من"

  .، وھي على وزن رمى، يرمي 

ا ه يربى وھي ھنأي ربى ومضارع)ربب(الث<ثي لويمكن أن تشتـق كلمة التربية من الفع     

الخوالدة   محمود محمد(.ويغطيلشيء وتقدمه ،وھي على وزن غطى،تحتمل معنى إص<ح ا

   )70، 69، ص 2003

في } ن رب العالمي{يضاوي وھـو يفسـر ة ، قال البالتربي ةوفي سياق المعنى اللغـوي لكلم" 

ه إلى كمال ة تبليغ الشيءعملي ةلرب في ا�صل مصدر بمعنى التربية، والتربيا(:سورة الفاتحـة
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 عملية إيصال الشيء(تعني ة قديالترب : أن خلصن أن نستيمكاق ذا السيومن ھ) شيئا فشيئا

طرته ليصل إلى وفي ھذا ا�طار فان تربيـة ا�نسان تعني تطوير قواه وف)المربى إلى كماله

ل المعوقات ، وبالغة إلى أقصى درجات إمكاناتھا الفطرية ، المتمثلة في حالة متحررة مـن ك

، 2000س<مة الخميسي، السيد( "Aنفعالية، اAجتماعية ، والروحيالقوى العقلية ، الجسمية، ا

  ) 35ص 

:المفھوم ا#صطFحي للتربية. 2.1.2  

ة صـود بالمعنى اAصط<حي أي المعنى الفني أو العلمي الذي يفھم من ھذه الكلمالمق"         

في سياقھا اAجتماعي الوظيفي داخل المجتمع ، والمعنى اAصط<حي لكلمة التربية أكثر تعقيدا 

  .ه الكلمةاللغوي لھذ من المعنى

محمد محمود (."اAجتماعيـة)�يديولوجيات(وھذا المعنى يختلف باخت<ف وتباين الفلسفات   

  )72، 69.، ص ص2003الخوالدة،

  :  ومن بين ھذه التعريفات نجد  

التربية ھي العمليـة التي تخطط �حداث سلوك مرغوب فيــه لدى الت<ميذ، وبناءا "        

داف التربوية يصبح قضية ھامة، �نھا تصف ھذه ا�نماط المرغوبة من عليــه فإن تحديد ا�ھ

  )30.، ص2000،  عبد الحافظ س<مة،( "السلوك المراد إحداثه

أن التربيـة ھي الحياة نفسھا وليست ) "م1931- 1959( ويرى المربي ا�مريكي جون ديوي  

مر، ويرى أن النمو ھو ديد مستة تعلم وبناء وتجوعملي عملية نمو للحياة، وبأنھا مجـرد إعداد

أن التربية الصحيحة أكد على أھمية عامل الخبرة في العمليـة التربويـة وب ھدف التربية،وقـد

، والخبرة التي يقصدھا ديوي ھي الخبرة الصحيحـة النافعــة التي تتحقق عن طريـق الخبرة

الفرد جسميا وعقليا ونفسيا  تؤدي إلى تفاعل متعدد الجوانب بين الفرد وبيئته وتساعد على نمو

              )23.،ص1998، خالد القضاة،( ."ووجدانيا وروحيا

: " ومن جملـة ھذه التعريفات يمكن أن نخرج بتعريف شامل للتربيـة بالصيغة التالية        

التربية ھي ضبط التعلم والتوجيه نحو أھداف جيدة التحديد يمكن تحقيقھا في حياة جماعـة 

التنظيـم المدرسي ، ة معدة إعدادا علميا للتعليـم وا!دارة ولمين ، على أيدي ھيئة دربلمتعا



 وا�$��'%� ا�&� %� %��ا�!$#�  "�ا�!�ر            � �ا��� ا��   

.  

 
 

 

ط ، وبمواد ووسائل مناسبة ، وأصول وفنون وأساليب بوساطة منھج دراسي محكم التخطي

 محمد محمود الخوالدة(  "ة لذلكوطرائق صحيحة ، في بيئة وأبنية وتسھيFت معدة خاص

  ).72، 70.ص 2003

A تعني أننا نفصل بين شيئين ) التعليم(و ) التربية(محاولة الفصل بين مصطلحي  إن"  

مختلفين، ولكنھا تأتي من قبل السعي للتحديد الدقيق للمفاھيم والمسلمات التي تقوم عليھا، فع<قة 

  ).53،ص 2000السيد س<مة،.(بالخاصالتربية بالتعليم ع<قة الكل بالجزء وع<قة العام 

  :داف التربيةأھ. 3.1.2

نظرا ل_ھداف الكثيرة للتربية البدنية والرياضية فانه يمكن تقسيمھا من حيث طرق        

 :تحقيقھا وأھميتھا إلى مجموعتين

  :أھداف مباشرة •

من ا�ھداف ا�كثر انتشارا والتي تتم عن طريق التعليم المباشر وتتمثل في المجاAت " 

  :التالية

 .لناحية الصحيةتكوين الفرد السليم من ا .

  .التكوين المتناسق مع مجتمعه بعاداته وطرق تصرفه وھو ما يتمثل في التربية الخلقية. 

التكوين المعرفي وھذا حتى تكون له مجموعة من المعارف تبين له معرفة وفھم واقعة عامة . 

  ).22،23. ،ص1999بوفلجة فيات،.("في حياته

  :أھداف غير مباشرة   ●           

أيضا مھمة إلى جانب ا�ھداف المباشرة وتكون أكثر أھمية إذ يتجلى فيھا أن  وھي" 

  :التربية الحقيقية تنمى في الغالب بطرق غير مباشرة ومقصودة وتتمثل فيما يلي

تكوين شخصية سامية وھو ما يمكن للتلميذ أو الطالب أن يتعلمه بطريقة غير مباشرة  �

  .ق ممارستھم لمھنھمعن طريق التأثير بتصرفات المربيين وطر

ومن ھذا نستطيع القول إن التربية البدنية أھداف كثيرة بعضھا مباشر وا�خرى   �

 .عكس ذلك

  .تمثل القاعدة وتعمل على تكوين فرد سليم جسميا ومتناسق أخ<قيا مع المجتمع �
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أما ا�ھداف غير المباشرة فتكون في درجة أعلى وأسمى إذ تھدف إلى إعداد الفكر  �

  .لمبدع كما تھدف إلى تطوير ا�طار المسيرالمحلل وا

إنھا تعلم الفرد حفظ الذات للحصول على " أن أھداف التربية كما قال ويرى ھاربرت سبنسر

كامل الخلق، يعرف كيف يتعامل  ضروريات الحياة بحيث يكون قوي الجسم، صائب الفكرة،

  )123بدون سنة، ص  احمد مختار عضاضة( ."مع غيره فيقدر الطبيعة وما فيھا من حياة

  : إن أھمية التربية تتمثل في "   :أھمية التربية.4.1.2

  .المحافظة على التراث الثقافي . 1      

  .اختيار النماذج المعرفية. 2      

  .تبسيط  الثقافة وتنظيمھا لتسھيل التعلم . 3      

  .اAقتصاد في عميلة نقل المعرفة. 4      

  جيال من ا�سرة إلى المجتمعحلقة اتصال ا�. 5      

  تدعيم التماسك اAجتماعي. 6      

محمد محمود ( .يجية قومية كبرى لكل شعوب العالمأصبحت التربية إسترات7 .       

  .)92.،ص2004الخوالدة،

  :العوامل المؤثرة في تربية الفرد  5.1.2

  .مجموعة الظروف والمناسبات التي يمر بھا الفرد. 1 "     

  .المؤثرات المنظمة من تربية المدرسة وعمل المعلم وما يحيط بھا من أنشطة. 2       

  .البيئة الطبيعية التي تحيط بالفرد. 3       

  .مجموعة الظروف المحيطة بالطفل في أسرته. 4       

  .استعدادات الطفل وقابليته التي ورثھا عن والديه. 5       

اد النوع ا�نساني عامة وتدفعھم ل_نشطـة المختلفـة والحركـة الدوافع التي يحملھا أفر. 6       

  .والبحث عن الغذاء والمعرفة

   :طرق التربية. 6.1.2
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وھي من الطرق التي يميل إليھا الصغار : طريقة القصة * :من الطرق القديمة في التربية.  أ 

م لدرس وتنمي عندھجذب انتباه الت<ميذ، وتشوقھم ل د علىوالكبار على السواء، فھي تساع

م بالشروط والصفات التي توصله إلى تحقيق التصور والخيال، شريطة أن يتمتع المعلروح 

  .أغراضه

وھي الطريقـة التي يكون فيھا صوت المدرس ھو المسموع أكثر من : ة ا�لقاءطريق •

ا الذين لم دغيره عندما يقوم بإلقاء الحقائق وسردھا ، وتمتاز ھذه الطريقة بأنھا تناسب الصغار ج

د ، وذلك باAعتماد على سرد الحكايات ، أو وصف المشاھدات أو شرح يتعلموا الكتابة بع

  .الحوادث

  :من الطرق الحديثة في التربية.  ب

المبدأ لھذه الطريقة ھو توفير وسائل التربية الذاتية في بيئة الطفل ، وان : طريقة منتسوري* 

  .إثارة اھتمام الطفل ة قادرة علىييعبتكـون ھذه الوسائل ط

ي التقليدي دون قوم ھذه الطريقـة على إلغاء النظام المدرسوت): التعيينات( طريقـة دالتون* 

 "إبطال وحدات ھذا النظام وھي ا�قسام والغرف ، وA إبطال منھج المدرسة أيضا

(http://www.almualem.net/maga/mad45.html,17.01.2009.(   

 :بدنية والرياضيةتعريف التربية ال .2.2

  :التعريف اللغوي. 1.2.2

  .معنى التربية لغة وقد تم تناوله فيما سبق.  1          

جمع أبدان، ما سوى :بدن"..و.ا�نسان جسده) بدن(و:نية لغة مأخوذة من بدنوالبد. 2          

يعنى بجسم نوع من التعليم : بدني منسوب إلى البدن، تربية بدنية. الرأس وا�طراف من الجسم

المنظمة العربية للتربية والثقافة  (".تمارين تخص جسم ا�نسان: ا�نسان، رياضة بدنية

  )139.بدون سنة، صوالعلوم،

أما الرياضة في اللغة ھي ترويض ا�نسان نفسه وجسده Aكتساب صفات جديدة « .3          

اء في المعجم ، وج)راض(ن الفعـل س أو الجسد، والرياضة مأخوذة مة للنفـتقوي

ذb، يقال راض المھر، وراض نفسه بالتقوى، : راضه، روضا، ورياضا، ورياضة:"...الوسيط
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( »القيام بحركات خاصة تكسب البدن قوة ومرونة: وراض القوافي الصعبة، والرياضة البدنية

  )372إبراھيم مصطفى وآخرون،بدون سنة، ص 

2.2.2 .Fحا تعريف التربية البدنية والرياضية اصط:  

يتحدد الھدف ا�ساس ويتحقق معنى التربية البدنية بإنشاء الجسد وتنشئته بصورة سليمة          

ليتعدى أثر ذلك على النفس والعقل ا�نساني ، وتعد ا�لعاب الرياضية ھي الركن ا�ساسي 

ن أمثلة للتربية البدنية  ، وھذا ما يؤكده المختصون في مجال التربية البدنية الرياضية ، وم

  :ذلك

جزء من التربية العامة وأنھا تستغل دوافع النشاط "يعرفھا بأنھا  Nasheنجد ناش«          

الطبيعية الموجودة في كــل شخص لتنميته من الناحية العضويـة التوافقيــة والعقليــة 

سواء كان واAنفعاليــة وھذه ا�غراض تتحقق حيثما يمارس الفرد أوجه نشاط التربية البدنية 

  "        ذلك في الملعب أو في حوض السباحة

أنھا ذلك الجزء من التربية العامة الذي يختص با�نشطة "ويعرفھا نيكسون وكوزنز          

القوية التي تتضمن عمل الجھاز العضلي وما ينتج عن اAشتراك في ھذه ا�وجه من النشاط من 

  .تعلم

ذلك الجزء المتكامل من التربية "بأنھا   Charles Bucherوقد عرفھا تشارلز بيوتشر        

العامة ھدفھا ا�ساسي تكوين الفرد ال<ئق بدنيا في جميع النواحي العقلية والوجدانية واAنفعالية 

  »"واAجتماعية وذلك من خ<ل الممارسة الفعالة �وجه النشاط البدني

المادة "البدنية والترويح فقد عرفتھا بأنھا فيما يخص الجمعية ا�مريكية للصحة والتربية وو  

 ).20، 19.،ص2002مكارم حلمي أبو ھرجه وآخرون،("التحرك للتعلم ا�طفالالتي يتعلم فيھا 

أنھا مجموعة من القيم والمھارات  ر للتربية البدنية والرياضية علىوھناك مفھوم آخر ينظ«

ضية ل_فراد لتوظيف الريا التربية البدنيةن يكسبھا برنامج والمعلومات واAتجاھات التي يمكن أ

".                             ا�نسان مع بيئته ومجتمعهية الحياة ونحو المزيد من التكيف تحسن نوعما تعلموه في 

يتضمن " تربية بدنية"أن التعبير Morganويعتقد مفكر التربية البدنية البريطاني مورجان      

ي يمكن للتربية أن تتأثر به والذي يتمثل في أطر منظمة من النشاط في حد ذاته الوسط الذ
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البدني، وعلى الرغم من أن ا�نشطة البدنية متباينة ومختلفة إA أن ھناك خصائص مشتركة 

فيما بينھما، أھمھا أنھا توظف الحرية، الحيوية، الحركات المھارية، فضا عن القيم ونواحي 

  ) 30،31ص  ،2003أمين أنور الخولي،"(مارسة ھذه ا�نشطةا�شباع والرضا التي تتيحھا م

عملية التربية عن  إتماموالتربية الرياضية شكل من أشكال التربية تقوم على أساس "        

طريق البدن، وھي ترتكز على اكتساب الفرد للمھارات وتعمل على تطوير الخصائص 

لتي تكون من شأنھا أن ينشأ الفرد حياة والصفات البدنية وتكوين العادات الصحية السليمة ا

  .صحية سليمة، وأن يكون لديه القدرة على مجابھة متطلبات الحياة بكفاءة

بأنھا مجموعة من ا�نشطة البدنية المختارة التي يمارسھا ا�فراد وفقا  ويعرفھا وليامز         

س والسن و طة اختيرت ونظمت على أساس الجنـلحاAت كل واحد منھم، وتلك ا�نش

    )18.، ص2005عبد الحميد شرف، ( "المتحص<ت العائدة من ورائھا

أن التربية البدنية عنصر من  :ومن خ<ل ھذه التعاريف المتعددة نجد أنھا تشترك في        

لوك الفرد عناصر التربية وعFقتھا بالتربية ھي عFقة الجزء بالكل ، فھي تعمل على تعديل س

  .اط المختلفة نشعن طريـق أوجه ال

  :التعريف ا!جرائي للتربية البدنية والرياضية. 3.2.1

  :يمكن تناول مفھوم التربية البدنية والرياضية من منظور إجرائي على أساس أنھا "         

تستھدف إكساب القدرات البدنية ، والمھارات الحركية ، : مجموعة أساليب وطرق فنية  -       

  .ات والمعرفة ، واAتجاھ

أمين ( .تعمل على تبرير وتفسير استخدام ا�ساليب الفنية: مجموعة نظريات ومبادئ -      

  )30،31.،ص2003أنور الخولي،

تشكل ا�ھداف وا�غراض ، وتكــون بمثابــة محكات وموجھــات :  مجموعــة قيم ومثل -      

  .للبرامــج وا�نشطة 

بعض ي إلى بعضھـا المترابطة ومتكاملة ، كما أنھا تفضدو فان فإن ھذه العمليات وكما يب       

إA أنھا ھي كر ا�ساليب والطرق الفنية أوA،، فعلى الرغم من ذ، ذات طبيعة ھرميـة متدرجة

  .ات والمبادئغراض وبعد اAعتماد على النظريالخطوة ا�خيرة بعـد تشكيـل ا�ھداف وا�
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  :مراحل تطور المفھوم.  3.2

 مراحل تطور مفھـوم التربيــة البدنيـة بمعناه Singer&Dickسنجر، ديك  صنف"         

  :ة بحيث يمكن إيجازه على النحو التالي الحديث ، ومن وجھة النظر ا�مريكي

  :مرحلة التدريب البدني . 1

اييس الجسمية ، الصحة وصيانتھا ، والمق: حيث كان التركيز في البرنامج على �

  .و البدنية، والنمواللياقة البدني

: وصحية وعبر أنشطة مثل  وكانت ا�ھداف تؤكد على ما سبق من قيم بدنية �

  .الجمباز ، والتمرينات البدنية ، والتدريب با�ثقال

سھام في اقتصار أھداف التربية البدنيـة على ا� D.Sergentانتقد دودلي سارجنت            

، وأشار إلى أن البحوث أثبتت أن دني فقط المحافظة على الصحة وتقوية العض<ت والجمال الب

النشاط البدني له تأثيره الواضح على الجوانب النفسية واAجتماعية  أيضا ، وعلى شخصية 

  .ا�نسان بوجه عام 

  :مرحلة التربية البدنية . 2

، أي منذ أكثر من مائة عام بتغيير مفھوم المجال  1893عام  T.Woodطالب وود �

ي تربية البدن ، ،مؤكدا أن ھذا المسمى A يعن)تربية بدنية ( وتحويله إلى  )التدريب البدني(من 

تربوية ، ومن ثم ة الالفرص التي يتيحھا التدريب البدني Aستكمال العمليمن  وإنما اAستفادة

  .ى المستوى البيئي أو الثقافيالفرد سواء علاة ا�سھام الكامل في حي

مشيرا إلى أن   )حديثة  بدنية تربية (   إلى C.Hetherington دعا ك<رك ھيذرنجتون 

كإطار ل في ا�نشطة البدنية ا يعبر فقط عن الوسيط التربوي المتمثفي اAسم إنم بدنية.المقطع

  )33،32.،ص2003أمين أنور الخولي،.(عام له

  :مرحلة اAستفادة من التقدم التربوي . 3"
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ية تبلور مفھوم النظم التربو بفضل انعكاس أفكار جون ديوي التقدمية على مختلف �

رق ط ة الذي كان قد بدأ في الظھور منذ القـرن التاسع عشر ، وبدأت تتحسنة البدنيالتربي

  .ج والجوانب البيداغوجية عامةالتدريس وا�ھداف والبرام

وجداولھا الصارمة شبه العسكرية والجوانب لت البرامج عن التمرينات البدنية،تخ �

  .الشكلية

  .مج المجال ل<حتياجات الفردية واھتماماته ومتعتهأفسحت البرا �

ج على إثراء الوجود ا�نساني بمختلف جوانبـه السلوكيـة ظھرت تأكيدات في المنھ �

  .حركيـا وانفعاليـا ومعرفيا واجتماعيا

  .احتلت الرياضة والمسابقات الرياضية وا�لعاب مكانة بارزة في المنھج �

والمقاييس البدنية وبناء المعايير بفضل جھود  ظھرت حركـة التقدم في اAختبارات �

  . McCloy، وماكلويRogers، روجر Braceبريس

 :مرحلة توظيف سيكولوجية التعلم. 4

تزايدت الحاجة إلى المعلومات المتصلة بسيكولوجية التعلم خ<ل الحرب العالمية  �

والمعرفية والبدنية الثانية ، والحرب الكورية ، وتضاعفت حركة تصميم اAختبارات النفسية 

  .Aنتقاء وتوجيه الجنود ل_سلحة المناسبة

  .تجددت الحاجة إلى اللياقة البدنية لنفس ا�سباب �

ات وعملوا على توظيفھـا ذه اAتجاھة من ھة البدنيلمتخصصون في التربياستفـاد ا �

  .البدنية في التربية ) التدريسية ( يل التقدم بالجوانب البيداغوجيةى التخصصات في سبفي شت

  .سيطر ھدف تنمية ا�داء المھاري على البرامج �

  :مرحلة النزعة المعرفية . 5

ة، ظھرت ومھنة كنظام د ھوية التربية البدنياه إلى تأكية البحث المنھجي واAتجمع تزايد حرك

أمين أنور ( نزعات مسيطرة برز فيھا الجانب المعرفي المعلوماتي للتربية البدنية

  )33.،ص2003الخولي،
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 "Aلمعلوماتي، ا االتربية البدنية لتأكيد بنيانھالمعرفية في )القلم والورقة( ھتمام باختبارات زاد ا

وكان ذلك مواكبا لظھور تصنيف بلوم للمجال المعرفي و�بعاد شبھة اقتصارھا على المجال 

 .البدني فقط  

البدنية،  ةالتربير أھداف وقيم ة في تطويسھمت التيارات والمدارس الفلسفية المختلفأ �

ة والفراغ بجسمه وحركته وع<قته بالبيئ ت الطرق المؤدية إلى المزيد من معرفة الفردوشجع

ت كذلك على التفاعل اAجتماعي وإتاحة فرص تعبير الفرد عن ذاتـه من خ<ل ط، وشجعالمحي

  .   ا�شكال اAجتماعيـة المختلفـة  للحركة

  :دنية والرياضية المفاھيم الخاطئة للتربية الب. 4.2

من المفاھيم والتصورات الخاطئة ة بعدد ن سوء الحظ أن تواجه التربية البدنية والرياضيم"     

من قطاعات وفئات A يستھان بھا من الناس ، فھناك خلط واضح في المفاھيم بين المعاني 

ى تصور بعض والوظائف وا�ھداف وا�شكال اAجتماعية للحركة والنشاط البدني ،مما أدى إل

ياضية ، أو ة البدنية ھي التمرينات البدنية أو بعض المنافسات الرالناس أن التربي

ا ، وبالرغم من ذلك فإنھـا أفضـل بعـض ملھة في مجالخ، وھي تصورات خاطئ.....ا�لعاب

رى أن التربية البدنية مضيعة للوقت ، أو ھي بعـض التصورات والمفاھيم التي تالشيء من 

  .ة خارج المنھجنھج المدرسي أو أنھا على أحسن ا�حوال أنشطللم حواش

خاطئـا ،  ة فھماون أن التربية البدنيأن الكثير من الناس يفھم" 1960وقد كتب بوتشرسنة   

ة ، والبعـض اMخر يرى أنھا عض<ت وعرق ، فالبعـض يرى أنھا مختلف أنواع الرياض

التمرينات : يا حسنة ، كما أنھا لدى البعض وآخرون يتصورون أنھا أذرع وأرجل قوية ونوا

  " .التي تؤدى وفقا للعد التوقيتي

أن جميع رجال التربية يؤيدون التربية البدنية والرياضية  1985وذكر محمد فضالي      

يزال  قاصرا عن أن يتحقق  إA أن تأييدھم ھذا ما..... وبصفة خاصــة في المرحلة اAبتدائية 

تكون عليه، ومـن واجبنـا أن نعلن صراحة أن العناية بھا أقل مما يجب أن   2بالدرجة الكافية

ي التربيـة البدنيــة سواء كانوا من المتخصصين كماأن الھجوم والنقد قد تزايد على بعـض معلم

أم من غيرھم ،وقد يكون لھذا الھجوم مبررات ، وقد يختلف في العنف والشدة ، إA أن النتيجة 
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على التربيـة البدنية إلى التصدي للدفاع عنھا ، وفي بعض ا�حيان  ائمينھي اضطرار الق

  .بدA من كسب أرض أكثر ص<بة لھا ل<ستكانة حتى تبقى لھا بعض الحقوق 

  

  :لتربية البدنية والرياضية الحقيقي ل معنىال. 5.2

ظ والمدلول بحيث يقول عالم اللغويات اولمان أن المعنى يعبر عن الع<قة بين اللف            

  .تمكن كل منھما من استدعاء اMخر 

( ھي  أن المعنى يقوم على أساس أربعـة عناصر ريتشارد و اوجدنويرى كل من            

  ).د ، القيمة ، المدلول ، اAنفعال العاطفيالقص

ة مجال حركة ا�نسان ل^جابة على نية والرياضية ، ھي دراسة وممارسوالتربية البد   

تائج ما ھي نا ھي العوامل التي تؤثر في حركته،كيف يتحرك ا�نسان ، م: اؤAت مثل تس

ي ، وما ھي المھارات النفسي ، اAجتماع)يزيولوجي الف( حركته على المستوى الوظيفي

  .ي ا�طر الثقافية  وا�شكال اAجتماعية لھذه الحركةالتي تتألف منھا حركتـه ، وما ھ وا�نماط

ة ، مثلما تتيح مواقف تيح التربية البدنية والرياضية مواقف لتعلم واعتياد المنافسوت          

البدني وسط يتيح والنشاط . ة ن مع اMخرين في سبيل انجاز ا�ھداف العاملتعلم واعتياد التعاو

م التي تقود الحركة لدى ا�نسان بطريقة فاعلة ، وتأثير ذلك على الفرد وعلى استيعاب المفاھي

  .ئه يصعب تجاھلهأدا

وتعمد التربيـة البدنية إلى تنمية اتجاھات الفرد ورغبته نحو الممارسة المنتظمة واعتياد          

ذلك كنشاط حياتي مدى الحياة ، من خ<ل الخبرات السارة والناجحـة في التربيـة البدنيـة 

ن بدنيـة والرياضيـة يكملتربيـة الوالرياضية ، والتي تفرز مثل ھذه اAتجاھات وتدعمھا ، وا

مغزاھا الحقيقـي في أنھا تستطيـع استخراج أقصى الفوائد الممكنة من النشاط البدني والحركي 

  .ل^نسان ، وعبر مشاركة ممتعة وسارة في نفس الوقت

عشرين معنى مختلفا متص<   Laplant&Chapmanولقد أحصى Aب<نت ، شابمان"   

ي بالذات بأن ھذه القيم تتجمع حول صفات تحقيـق الذات ، الوع با�نشطة الحركية ، ولقد أفاد
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أمين أنور ("ة البدنيــة ، ا�داء الحركي في حد ذاتهفي ع<قة الفرد بقدراته ، اللياقـ

  .)36،38.،ص2003الخولي،

  

  

  :الفرق بين مفھوم التربية البدنية والتربية الرياضية. 6.2

يتعلق بأجھزة الجسم سواء عني تنمية الجانب البدني فيما يمكن القول بأن التربية البدنية ت"   

 -تنـفسية دورة( أو أجھزة داخلية حيوية ) أعصاب - عظام -عض<ت(جھازا حركيا كان ذلك 

وكل ھذا يرتبط بالجانب البدني فقط وھو أحد الجوانب في ) الخ...لمفاوية دورة  -ويةدورة دم

  .         الفرد

فھومھا الحديث تأخذ بنظرية وحدة الفرد أي أن الفرد وحدة واحدة A أما التربية الرياضية بم

وتكون  .تتجزأ، وA يمكن الفصل بين جوانبه وA يمكن تنمية جانب دون أن تتأثر باقي الجوانب

أغراض التربية الرياضية في ھذه الحالة ھي أغراض بدنية وعقلية واجتماعية وليست نواتج 

 )26. ،ص2000حميد شرف، عبد ال"(ومتحص<ت بدنية فقط

البدن عليھا ، ولكنھا ة تدريب ود على البدن فقط وA تكتسب نتيجة والتعاون A تعفالشجاع"  

ه ي يتعرض لھا الفرد أثناء ممارستة التبعض المواقف التعليمية التربوية تكتسب نتيجة ممارس

تربية الرياضية ھي للرياضة ولھذا يفضل اصط<ح تربية رياضية أكثر من تربية بدنية، فال

أعم وأشمل فيكون  ةة الرياضيعبارة عن تربية بدنية ورياضية لسھولـة التنفيذ ، و�ن التربيـ

  .ة الرياضية أكثر عمقا وأشمل معنىاصط<ح التربي

 :  العFقة بين التربية والتربية البدنية والرياضية .  7.2

، وقد لوحظ أن المادة العلمية كانت تحتل المكانة تعد التربية التقليدية أقدم النماذج التربوية      

ا�ولى من حيث ا�ھمية وھي تتكون في الغالب من معلومات وحقائـق وأفكار يتم اختيارھا مـن 

ول أكثر إلى عقة من كتاب أو ، وفي ضوء ذلك فإن المعلم ھو ناقل للمعرفالعالم المحيط بالفـرد

ل ، وقد صاحب ھذا ا�مر أن أصبح الدراسة والتحصيذين عليھم قضاء الوقت في الت<ميذ ، ال

النشاط المدرسي المصاحب لمناھج المادة أمر على ھامش المنھـج وليـس في صميمه ، ثم 
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م أصبح مركز وجوھـر ھذا الفكـر ھو أن المتعل ظھرت التربية التقدمية كانعكاس للفكر التقليدي

لعقلية ، اAجتماعية ، والسيكولوجية أصبح ھو عملية التربية ، أي أن المتعلم من حيث أبعاده ا

م بالتخطيـط مركز ما يخطط له من مناھج دراسية ، وبذلك اختلف دور المعلم وأصبـح يقو

سية وليس على ھامشه ة ، وأصبح النشاط المدرسي يعد جوھر المناھج الدراوالتوجيـه والمتابع

تھا الفعليـة ، ولما كانت التربية ة تتم في الحياة ومن خ<ل ممارس، أي أن عملية التربي

الرياضية ھي عنصـر من عناصـر التربية فقـد تأثرت بھذا التحول في الفكر وا�سلوب وأصبح 

سة أوجه النشاط والتي تنمي تعبير التربية الرياضية ھو ذلك العملية التربوية التي تتم عند ممار

ة لشغل الط<ب ولكنھا على ءا يضاف للبرنامج المدرسي كوسيلة الفرد وليست جزشخصي

ة وتوجيھھا التربيـة الرياضيـ العكس من ذلك جزء حيـوي من التربيـة فعـن طريق مناھج

ل<زمة لقضاء وقت فراغھـم بطريقة مفيدة  وينمون توجيھا صحيحا يكتسب الط<ب المھارات ا

  ). 13،14.، ص2000محمد سعيد عزمي، ("اجتماعيا

  :والرياضيةأھمية التربية البدنية  .8.2

ه، كما تعرف عبر ثقافاته ه وشكلاھتم ا�نسان من قديم ا�زل بجسمه وصحته ولياقت"   

 ة على الفوائد والمنافع التي تعود عليه من جراء ممارسة ا�نشطــة البدنيــة، كما أدركالمختلف

 الصحي/نيالبدلجانب اعلى ة لم تتوقف ذه ا�شكال من ا�نشطأن المنافع الناتجة عن ممارسة ھ

ا�يجابية النافعة لھا على الجوانب  عرف على اMثارما توإنوحسب،

المھاريـة ، والجوانب /الحركيـة المعرفية،والجوانب /ا#جتماعية،والجوانب العقلية/النفسيـة

  . الفنية /الجماليـة

ما ولعل أقدم النصوص التي أشارت إلى أھمـية النشاط البدني على المستـوى القـومي       

واطن أن يمارس على الم: "ة عندما كتبمفكر ا�غريق وأبو الفلسفـ socratesذكـره سقراط 

ة للحفاظ على لياقته البدنية كمواطن صالح يخدم شعبه ويستجيب لنداء الوطن التمرينات البدني

  ".إذا دعا الداعي

�نسان يكون إنسانا ، أن ا"جماليات التربية"في رسالته  schillerكما ذكر المؤلف شيللر       

إنه A :" ، ويقـولة تمدنا بتھذيب ل^رادةأن التربي readفقط  عندما يلعب، ويعتقد المفكر ريد 
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ھو الوقت الذي ت الذي يخصص ل_لعاب في مدارسنا، بل على النقيض، فإنه يأسف على الوق

  "يمضي على خير وجه

أن التربيــة البدنية قد أھملت  Pierre de coubertinوقد رأى بيير دى كوبرتان            

وإنما أيضا فحسب،  ة للتعليم الشاملالتربية أحد المكونات ا2ساسيكليا، ولذلك فھو لم يؤكد أن 

�ن عقيدة دى ا في الحياة المدرسيــة، المنافسات الرياضية وضعا خاص أكد ضرورة إعطاء

  .لحياةد الفرد وشخصيته لمعارك اكوبرتان أن التربية البدنية تع

    :أھداف التربية البدنية والرياضية .9.2

  :    تعريف الھدف التربوي. 1.9.2   

النتيجة النھائية للعملية التربوية، أو ھو الغاية التي تسعى : "يعرف الھدف التربوي على أنه   

المدرسة لتحقيقھا، ويمكن تعريف الھدف بأنه تغير سلوكي مرغوب فيه يحدث نتيجة تفاعل 

  )113ص ،2000،محمود حسان سعد( "لم مع الموقف التعليمي التعلميالمتع

. عبارة عن صياغة عامة للقصد أو الغاية النھائية وھو مايطلب الوصول إليه  الھدف "       

فالھدف يصعب تحقيقه ولكن يمكن اAقتراب منه، والھدف الذي يتم تحقيقه يصبح غرضا لھدف 

  ".أبعد

ة التصورات الفلسفيـة واAجتماعية التي توجه النظام بوية ھي مجموعوا�ھداف التر"          

رة عن متطلبات الحاضر زمنيا وتاريخيا من حياة المجتمع، وتأتي معبالتعليمي في فترة محددة 

ا�ضافــة والتعديـل تبعا  تقبل) ةنشط(ديناميكية  ل، ولذلك فإن ا�ھدافالمستقب وتطلعات

                    .ة والفكرلثقافلحركـة التطور في النظم وا

ى صلة وثيقة بالحياة ي أن يكون الھدف التربوي علينبغ:  معايير الھدف الجيد  -           

ون ، وبالظروف اAجتماعية التي يعيشون فيھا ، ولذا فإنه يمكن اھا المتعلمي يحيرة التالحاض

  :تحديد معايير الھدف الجيد فيما يلي 

  .دولة ويساير خطتھا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديايرتبط بفلسفة ال   �

  .يستند إلى فلسفة تربوية وأسس سيكولوجية واجتماعية سليمة  �

  .يرتبط بالبيئة والظروف المحيطة  �
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  .يبنى على أسس نفسية سليمة   �

  .يكون واضح المعنى A يفتح المجال لكثير من التفسيرات   �

  .أن يھتم بالنمو الشامل المتزن للمتعلم  �

روف ه ، أي يكون نابعا من المواقف والظاقعيا يمكن اAقتراب منأن يكون و  �

  .ة قائما على ما فيھا من إمكانات ومشك<ت ومعوقات اAجتماعي

أن يكون قاب< للتجزئة إلى أغراض سلوكية يمكن قياسھا حتى يظل ناجحا في أداء  

  ).25.،ص2002مكارم حلمي أبو ھرجه وآخرون،("وظيفته

  :لقات ا2ھداف التربويةمنط.2.9.2

  :ينبغي أن تنطلق ا�ھداف التربوية من خ<ل اAعتبارات ا�ساسية التالية"         

ه على الشريعـة ز نظام التعليـم العربي في مجمليرتكـ: ا�ساس ا�خ<قي والعقائدي. 1       

ا�خ<ق الفاضلة ة، وينطلق من قاعدة احترام ا�ديان السماوية، كما يحمل أمانة ا�س<مي

  .الحميدة

لمنھج العلمي من حيـث وع لزم الھدف بالخضلتحيث ي: اAلتزام بالمنھج العلمي .2       

  .ة والموضوعية والوصول للحقيقة بطريقة عقلية ومنھجية دون تحيز أو تعصبالصح

لمختلف جوانب اAلتزام بالنضرة الشاملـة : النمو المتكامل الشامل للشخصية ا�نسانيـة. 3       

  .الشخصيـة ا�نسانية

وأوضحته وھو المبدأ الذي استقر في التعليم بعد أن أثبتته : ةمبدأ الفروق الفردي. 4       

ت والتباينات ة ھي تلك اAخت<فاة والمستفيضة، والفروق الفرديالدراسات النفسية الحديث

واAقتصادي وغيرھا من  ص المتعلم، وA يشمل التفاوت الطبقيالطبيعية في مركب الشخ

  .التفاوتات المصطنعة

ة فرص تعليم بدأ يتمثل في إتاحوھذا الم: ةتكافؤ فرص التعليـم وممارسة ا�نشط. 5       

الخولي أنور  أمين ("ة ا�نشطة التربوية من خ<ل فرص تتسم بالعدالة والمساواةوممارس

  ).92، 91.،ص2003،

  :يةة الرياضربيتعـريف ھدف الت. 3.9.2
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  :تناول الكثير من العلماء في مجال التربية الرياضية تعريف ا�ھداف وفقا لما يلي«         

أوضح Aبورت أن الھدف النھائي للتربـيـة الرياضـيـة ھو : "ALaporteبورت  - أ

البيئة المحيطة تربيـة وتنميـة الفـرد اجتماعيا ونفسيا وعقليا وخلقيا وجماليا مـن خ<ل 

  ". ة والھادفة التي تساھم في إط<ق طاقات الفرد بدنيا واجتماعياشوقوا�نشطة الم

ة الرياضيـة ھو تزويد مز على أن الھدف ا�ساسي للتربيأكد ويليا: "williamsويليامز  - ب

ة العمل في تي تعطى للفـرد والمجموعة فرصالفرد بالقيادة الماھرة وكفاية في ا�مكانيات ال

  ".نة عقليا، وسليمة اجتماعيامواقف صحية بدنية مثيرة ومقن

ھدف التربية الرياضية ھو التنمية العضوية للبدن والعقل ":bock walterبوك والتر - ج 

وللناحية اAجتماعية لتكامل القدر وتكيفه من خ<ل تعليم موجه وإشراكه في أنشطـة عامـة 

 ص،2002مكارم حلمي أبو ھرجه وآخرون،( "ومختارة طبقا بمستويات اجتماعية وصحية

 )34،29.ص

 :تقسيم أھداف التربية الرياضية   .4.9.2

  :ا�ھداف التعليمية إلى ث<ث مجاAت 1956صنف بلوم ورفاقه عام "    

يعتبـر ھذا التصنيف مـن أشھـر التصنيفات المعرفــة وقد اتفـق الكثيـر من علماء التربية  حيث 

عبد الحافظ س<مة، (حسب  ذي اشتملوعلم النفس والتربية الرياضية على ھذا التصنيف ال

  :على )311، ص 2000

  ):ا!دراكي (المجال المعرفي  . ا

ة ، ويعني ھذا التي تؤكد على المعطيات العقـلية الذھني يتضمـن ھذا المجال ا�ھداف"      

الحفظ : و العقلي وتنمية مھارات التفكير ويمكن تقسيمه إلى مستويات ست وھي مجال بالنمال

مكارم حلمي أبو ھرجه  "(التقويم -التركيب - التحليل -التطبيق  -الفھم واAستيعاب -روالتذك

     )34ص .2002، وآخرون

ن وھذا المجال يھتم بالمشاعر واAنفعاAت مثـل تكويـ"  ):العاطفي (المجال الوجداني . ب

ذا المجال ينقسـم ھم والقدرة على التذوق وبناء شخصية المتعلم، واAتجاھات وتنمية الميول والقي

  .تمثيل القيم وتجسيدھا - تنظيم القيم -التقدير - ةاAستجاب - اAستقبال: إلى المستويات التالية



 وا�$��'%� ا�&� %� %��ا�!$#�  "�ا�!�ر            � �ا��� ا��   

.  

 
 

 

  

  :المجال النفس حركي. ج

ف التي تتعلق بالمھارات اMلية واليدوية كالمھارات الحركية ھذا المجال ا�ھداويشمل            

من أنواع ا�داء التي تتطلب التناسق الحركي والنفسي ة والرسم والعزف ، ونحـو ذلك والكتاب

 - المحاكاة: ة من الخطـوات تتمثل فيتسب ھذه المھارات في صورة مجموعوالعصبي ، وتك

محمد سعد زغلول، مكارم حلمي أبو ھرجه،  ("ا�بداع -الترابط -الدقة - التناول والمعالجة

  )39، 38. ، ص2003

ھداف في منھاج التربية الرياضية يمكن تقسيمھا إلى مجاAت مما سبق يمكن القول بأن ا�    

المجال المعرفي ، والمجال الوجداني ، وھذه المجاAت متداخلة  المجال المھاري ،: ث<ثة ھي

ـم ه اAھتمام بتقسيتجزئتھا ، وھذا يعكس في حد ذات ض بشكل يصعب معهضھا البعع بعم

  .التعلم ل مختلف جوانبا�ھداف وتصنيفھا بحيث تشتم

  :مســتويات ا2ھــداف .  5.9.2

ض بالغايات، اف التربوية العامة ويسميھا البعدا�ھ: ان أساسيان من ا�ھدافھناك نوع"     

ر فيه ل_ھداف العامة أو الغايات وإلى ما ترمي إليه التعليمية، ففي الحين الذي نشيوا�ھداف 

حيث اAتجاھات والقيم، تشيـر ا�ھداف  من بناء شخصية المتعلم حسب وجھة نظر معينة مـن

التعليمية إلى ا�غراض التي ترمي إليھا العملية التعليمية والتي تتجلى في عملية اكتساب الفرد 

والموجودة في البيئة ة ية معينة من خ<ل المواد الدراسية والطرق التعليمية المتنوع�نماط سلوك

 "(أھداف وسطية، وأھداف محددة أو دقيقة: قسمينم ا�ھداف التعليمية إلى المدرسية، وتنقس

  .)19، ص2003محمد محمود الحلية،

أنھا أھداف تعليمية عامة وشمولية من ا�ھداف العامة، كما  ھي أھداف أقل عمومية"         

وخاصة للمواد الدراسية المختلفة تتحقق من خ<ل سنة دراسية، أو فصل دراسي أو في نھاية 

وجد عادة في برامج المرحلة التعليمية، أو في كتاب المعلم أو في الكتب وحدة دراسية، وت

  )121.،ص2000،،محمود حسان سعد ( "المدرسية
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، goodwinا غودويـن وھي التي يطلق عليھ ةداف المحددة أي الدقيقا ا�ھوأم       

 mager 1965ة، ويسميھا ماجير ا�ھداف الظاھرياسم  klousmeir 1975ر وكلوسماي

ة، ويعني ھذا النوع بوصف سلوك أو مھارة ما يترتـب على المتعلـم القيام به �ھداف السلوكيا

أمحمد تيغزى ،  ("أو بھا بعد اAنتھاء من تدريس درس أو مجموعة دروس كالمحور مث<

      ) 66.، ص 1994

  :أھداف التربية الرياضية لمراحل التعليم العام. 6.9.2

     :إلى تحقيق النمو المتكامل للمتعلمين بدنيا وعقليا ونفسيا عن طريق تھدف التربية الرياضية   

  تنمية مجموع طاقات التي تساعد على تحويل الحركية الموروثة إلى حركية مبلورة ومتطورة. 

السرعة، التحمل، القوة، التوافق (ا�عداد المحافظة و إثراء عوامل الفعالية والسھولة الحركية  . 

  ). نةالعضلي، المرو

تحقيق مستويات اللياقة البدنية والحركية المناسبة للمتعلمين عن طريق تنميـة الصفات البدنيـة   . 

  .والمھارات الطبيعية

  .ة والبيئيةة والماديع ا�مكانات البشريب مبما يتناسة للناشط الرياضية ركيم المھارات الحتعلي. 

ن منھم وصقلھم ة ورعاية الموھوبياف المواھب الرياضية و ذوي القدرات الخاصاكتش. 

  .با�عداد والتدريب

  .اAھتمام بالروح الرياضية والسلوك القويم من خ<ل ممارسة ا�نشطة الرياضية. 

  .توجيه وتشجيع الھواية الرياضية لشغل أوقات الفراغ .

  .تنمية الثقافة الرياضية من خ<ل الممارسة الفعلية ل_نشطة المختلفة .

  .)35.ص،2002مكارم حلمي أبو ھرجه وآخرون،( الحركيساس بالجمال تنمية ا�ح. 

ھذا على العموم، ويمكـن أيضا أن نحدد أھداف كل مجال من مجاAت ا�ھداف في التربية     

  :صنيف بلوم وذلك على النحو التاليحسب ت

  :أھداف المجال الحس حركي* ا 
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طوير المھارة الحركية ، والقدرات البدنية تھدف التربية البدنية والرياضية خاصة إلى ت"      

الحركية المكتسبة من ة التلميذ التعليم الثانوي، واعتبارا للمستوى المحصل عليه ، وتجربفي 

 )109،110. ص،2003ھرجه، محمد سعد زغلول،مكارم حلمي أبو"(ة ا�ساسيةالمدرس

  :ليةيجب مساعدة التلميذ على اكتساب وتحسين القدرات العامة التاكما 

  ).عوامل التنفيذ ( اكتساب و تطوير وتحسين الصفات البدنية  �

  .لحركات متزايدة الصعوبة،والتحكم فيه والتعلم التدريجي جيداإدراك التلميذ لجسمه  �

التحكم في الفنيات الحركية القاعدية ، والوضعيات التكتيكية البسيطة ل_نشطة  �

  .وا�لعاب الرياضيـة المبرمجة في المؤسسة

  .حكم في نظام وتسيير المجھود وتوزيعهالت" �

  .قدرة التكيف مع الحاAت والوضعيات �

 .الرفع من المردود البدني وتحسين النتائج الرياضية �

  .المحافظة على التوازن خ<ل التنفيذ  �

ة نبضات تعلم كيفية مراقب( التحكم في توزيع الجھد، وتناوب فترات العمل والراحة  �

  ).القلب وفترات اAسترجاع 

 :أھداف المجال اAجتماعي العاطفي* ب 

يناميكيـة ، المبنيـة تتميز مادة التربية البدنية والرياضية عن باقي المواد بالع<قات الد       

عي العاطفي ، يحاط ال اAجتماھداف المجـق أة ، وتحقيالتعـاون والمنافسدة وعلى المساع

ة للتلميذ ة ، وعلى ھذا يجب إعطاء الفرصي تعطى ل_ھداف الحسية الحركية التبنفـس ا�ھمي

 :Aتخاذ المواقف والتحكم في القدرات التالية

قصد بذل الجھـد  لنشاط البدني والرياضي ، وان يمتلك الرغبـة فيذ اأن يحب التلمي  �

  .تعويده على التدريب بصفة مستمرة

  .التحكم في نزواته والسيطرة عليھا   �

، 2006،لمناھج اللجنة الوطنية ل"(د قانون الممارسةتقبل اMخر والتعامل معه في حدو �

  )3ص 
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  .....).نظافة الجسم، احترام أوقات العمل والراحة( تنظيم طريقة العيش  �

التعبير عن اAنفعاAت بطريقة إيجابية أثناء ممارسة ا�نشطة البدنية والرياضيـة ،  �

 وتقبل الھزيمة 

 ).ة تجاه اMخرين العدواني( والتحكم في اAنفعاAت السلبية  1 �

ه إلى الوفاق ل الجماعي ، والقيـم اAجتماعية التي تؤدي بأن يحب ويمجد العم   �

  ....).من خ<ل التحية الرياضية وقوانين اللعب وتقمص ا�دوار(  والت<حم والتضامن

  .يتعلم المسؤولية في مختلف المھام المنوطة به ، وفي ع<قاته مع اMخرين   �

  :ـجـال الـمـعرفــي أھـداف الـم* ج 

تساعد التربية البدنية والرياضية التلميذ على تحسين قدراته ا�دراكية والتفكير التكتيكي "      

اليقظة ، وسرعـة التركيـز و: خاصة أثناء ا�لعاب الجماعية ، والمسائل التي تطرحھا 

ب ، ھني لمواقف اللعية ، والتصور الذف المنبھات والرؤية المركزية المحيطاAستجابة لمختل

كما يمكن أن يكتسب التلميذ في حصة . حليل والتنبؤ للحلول بھدف السرعة في اتخاذ القراروالت

  :التربية البدنية القدرات الفكرية والمعارف التالية

  .يعرف قوانين ا�لعاب التي يمارسھا ، ويطبقھا �

  .يتعرف على تاريخ ا�نشطة البدنية والرياضية بصفة عامة �

تركيبة جسم ا�نسان ومدى تأثير المجھود عليه ، ومعرفة بعض القوانين  يعرف �

  .المؤثرة عليه

يفھم أھداف التربية البدنية والرياضية ، وتأثير التدريب على الجسم من الناحية  �

  .الخ.....التشريحية والفسيولوجية 

  .قدرة اAتصال والتواصل الشفوي والحركي �

    )3.، ص2006اللجنة الوطنية للمناھج ،( ".معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغير

  : درس التربية البدنية و الرياضية  المبحث الثالث

  :مفھوم درس التربية البدنية و الرياضية . 1.3 
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درس التربية البدنية و الرياضية ھو البنية و الوحدة المصغرة التي تبني و تحقق بتتبع و اتساق 

ة البدنية و الرياضية أھم واجبات المدرس، و لكل درس محتوى المنھاج، و تنفيذ درس التربي

و تتكون الوحدة التعليمية من عدد من دروس ) وجدانية  –معرفية  –حركية (أھدافه التعليمية 

محمد (كما عرفه ). 33، بدون سنة، صأمين نور الخولي،جمال الدين الشافعي(. التربية البدنية

ية البدنية و الرياضية ھو الوحدة الصغيرة في درس الترب ): "151، ص 2004سعيد عزمي، 

البرنامج الدراسي في التربية البدنية و الرياضية، الذي يمثل اصغر جزء من المادة ويحمل كل 

  .".خصائصھا

دروس التربية الرياضية : " عتبر بانفأ )185، ص1999محمد محمد الشحات، (أما   

بالمدرسة وھي وحدة المنھاج التي تحمل تشكل حجر الزاوية في برنامج التربية الرياضية 

 ."فيھا خصائصه و صفاته ومميزاته جميع صفاته وتظھر

درس التربية البدنية ھو الوحدة الصغيرة لبرنامج التربية البدنية وأحد أشكال المواد ف"        

  "ا�كاديمية مثل العلوم الطبيعية، والكيمياء واللغة

).25 24.صبدون سنة،اسين الشاطي،محمد عوض بسيوني، فيصل ي(         

الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية الرياضية، فالخطة الشاملة لمنھج " وھو أيضا 

التربية الرياضية تشمل كل أوجه النشاط التي يريد المدرس أن يمارسھا الت<ميذ وأن يكتسبوا 

ب ذلك من تعليم مصاحب مباشر المھارات التي تتضمنھا ھذه ا�نشطة با�ضافة إلى ما يصاح

. 2.3                            )12. ،ص2007عفاف عثمان وآخرون،( "وآخر غير مباشر

  : تحضير درس التربية البدنية و الرياضية

يجب على مدرس التربية البدنية و الرياضية التفكير المسبق لتخطيط درس التربية البدنية و 

تى يتمكن من اكتساب تصور مسبق للمواقف التعليمية وعن الرياضية ، شك< و موضوعا، ح

  .مجموعة ا�دوات المستخدمة لتنظيم عمليتي التعليم و التعلم

وA يختلف تحضير درس التربية البدنية و الرياضية عن تحضير درس باقي المواد " 

مادته ا�كاديمية ا�خرى و يشترط فيه أن يكون ا�ستاذ المدرس ذو كفاءة عالية ملما ب

  :وواجباته التي يجب أن يلتزم بھا أثناء تحضير الدرس و المتمثلة في ما يلي 



 وا�$��'%� ا�&� %� %��ا�!$#�  "�ا�!�ر            � �ا��� ا��   

.  

 
 

 

  .تخصيص مدة زمنية كافية لتحضير الدرس -

 .أن تشتق أھداف الدرس ا�جرائية من ا�ھداف التربوية الدورية  -

 .مراعاة احتياجات الت<ميذ و اھتماماتھم و قدراتھم -

 .و بصورة مباشرةتحديد ا�ھداف المراد قياسھا بدقة  -

 .يحضر تمارين بدنية ورياضية متنوعة تراعي الفروق الفردية -

 .يضمن تحضير الوسيلة المناسبة للدرس  -

شدة الحمولة، عدد التكرارات الس<سل، زمن (يراعي المبادئ العامة للتدريب  -

 ).اAسترجاع

 .يستعين بمنھاج أو دليل ا�ستاذ أثناء تحضير الدرس -

علمية المتخصصة في نظريات و طرق التدريس في التربية البدنية و يستعين بالمراجع ال -

 .الرياضية

 .يراعي الظروف المناخية  -

 . أن تكون خطة التدريس مشوقة و متنوعة و تثريه بالتمرينات و ا�لعاب شبه الرياضية -

توقع عدم اAستجابة من الت<ميذ لبعض ا�لعاب و التمرينات المختارة و كيفية التغلب  -

  )69 .، ص2005أحمد بوسكرة، (." ھاعلي

  :المراحل الرئيسية في درس التربية البدنية و الرياضية بالمقاربة بالكفاءات . 3.3

  :ينقسم درس التربية البدنية و الرياضية إلى ث<ث مراحل ھي

   :المرحلة التسخينية.1.3.3

الغرض منھا ھو تھيئة  ،و) ...المرحلة اAبتدائية، التمھيدية، الجزء التحضيري(وتسمى أيضا 

 :الت<ميذ من الناحية الوظيفية و النفسية ل_داء،وتھيئة مختلف أعضاء الجسم للعمل، وتنقسم إلى

تھيئة الجھازين التنفسي و الدوري للعمل وتسخين عام ل_عضاء  :تحضير بدني عام •

 .و المفاصل 

نشاط وتسخينھا جيدا التركيز على المجموعات العضلية المقصودة في ال :تحضير بدني خاص

  .وفقا ل_ھداف المسطرة، ھدفه التمھيد للدخول في الھدف الرئيسي للحصة
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ھي مقدمة الدرس وتسمى أيضا بمرحلة ا�حماء، وغرضھا ھو إعداد الت<ميذ نفسيا "        

بدون د عوض بسيوني، فيصل الشاطي ، محم "(وفيزيولوجيا لتلقي الواجبات الحركية المختلفة

  )97.ص  ،سنة

وبوجه عام يفضل استخدام ا�لعاب الجماعية المشوقة الترويحية أو التمھيدية وھي التي تمھد  

كما يجب أن تتخذ المقدمة أو الجزء التمھيدي , في الدرس) التعليمي التطبيقي(لنوع النشاط 

لبا التشكيل الحر وعدم اAلتزام بالصفوف أو القاطرات أو غيرھا من التشكي<ت النظامية وغا

، 2005" جمال الدين الشافعي,أمين أنور الخولي ( )د 7-5(ما يستغرق الجزء التمھيدي من 

 ).125،126ص 

  :ولتنظيم ھذه المرحلة جيدا يجب مراعاة ما يلي

أن تكون التمرينات وا�لعاب المختارة مشوقة و باعثة للبھجة و السرور و خالية من  -

 .الخطورة

أن تؤدى الحركات التسخينية بدون استخدام ا�دوات ثم باستخدام أدوات بسيطة تعمل على  -

 150الرفع التدريجي لعمل ا�جھزة الوظيفية حتى تصل نبضات القلب إلى ما يقارب 

 .دقيقة/نبضة

 ..........أن تشمل على حركات المشي، الجري، الوثب -

 .م للحصةأن تتناسب التمرينات وا�لعاب مع الھدف العا -

 .يفضل أن يؤدى ا�حماء بصورة جماعية، في شكل العاب -

أن تتناسب ا�ھداف المسطرة مع المرحلة السنية للت<ميذ، ويأخذ بعين اAعتبار ا�حوال  -

 .الجوية

أن تساعد ا�لعاب المختارة على تنمية الكثير من القدرات ا�دراكية و الحركية و الصفات  -

، المرونة ، و الصفات اAجتماعية مثل التعاون ، ا�رادة ،  السرعة،القوة: البدنية مثل

 ...الصبر

 .دقيقة 20إلى  15يجب أن A تتجاوز مدة ھذه المرحلة  -
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  :المرحلة الرئيسية.2.3.3

تعتبر ھذه المرحلة الركن ا�ساسي لدرس التربية البدنية و الرياضية في جميع المراحل 

مدى تحقيق أھداف الدرس ، لذلك فھي تلقى الكثير من التعليمية، ومن خ<لھا نحكم و نقيم 

اAھتمام و العناية من أستاذ التربية البدنية و الرياضية، و نحقق من خ<ل ھذه المرحلة 

 : غرضين ھامين ھما

أن تعليم المھارات الحركية يتطلب من ا�ستاذ أن يكون ملما  :الغرض التعليمي •

ة عالية، و القدرة على اختيار الطريقة المناسبة، و بطرق التعلم المختلفة، و يتميز بكفاء

الت<ميذ  باستثماري ا�دوات و الوسائل المتاحة له و التي تلعب دورا مھما في استيعا

 .للمھارات الحركية المراد تعليمھا

  :يجب على ا�ستاذ عند القيام بالجزء الرئيسي أن يراعي ما يلي  

 .و الھدف من تعلمھا أن يعرف الت<ميذ المھارة الحركية  -

 .أن يستعمل ا�ستاذ ألفاظا سھلة تفي بالغرض المطلوب -

 .التدرج في التعليم من السھل إلى الصعب  -

 .المتابعة و التوجيه شرطين أساسين -

 .إعطاء فرصة للت<ميذ لمشاھدة بعضھم البعض أثناء ا�داء  -

 .ةزيادة درجة الصعوبة في الوضعيات التعليمي -

تتميز ھذه المرحلة بتطبيق المواقف التعليمية بصورة عملية  :الغرض التطبيقي  •

سواء في ا�لعاب الفردية أو الجماعية، وتتميز عموما بالتنافس بين فرق صغيرة لتطبيق 

المھارة الحركية المكتسبة سواء عن طريق المباريات او مواقف تدريبية أو اللعب موجھة، 

 .بإتباع القواعد القانونية المعروفة

   :المرحلة الختامية. 3.3.3

تتميز ھذه المرحلة بإجراء تمرينات ھادفة للرجوع با�جھزة الجسمية إلى حالتھا الطبيعية، 

ويستغلھا ا�ستاذ ل^جابة عن استفسارات الت<ميذ المرتبطة بالنشاط الذي تم تنفيذه خ<ل 
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ة و القيم و الدرس، ويقدم بعض التوصيات و ا�رشادات المرتبة بالصحة العامة و البيئ

  ) .71.72.73، ص2005احمد بو سكرة، (.المعايير اAجتماعية

التربية البدنية  جالمرافقة لمنھا ةالوثيق (:وفقا لـ  :وفي ما يلي نورد نموذج لبطاقة حصة

  :)135.، ص2003 اللجنة الوطنية للمناھج،()  والرياضية للسنة الثانية متوسط

المستوى  النشاط البدني ة ا#نجازمد مكان العمل عدد التFميذ التاريخ
 الدراسي

.................
...... 

.................
...... 

.................
....... 

..................
....... 

..................
....... 

.................
...... 

 
 وسائل العمل  

 الھدف ا!جرائي 

 
  المھام جازظروف ا#ن شروط النجاح التوجيھات

جزء يخص ا�ستاذ 
حيث يبين كيفيان .نفسه 

التوصل وتحديد عناصر 
العمل الضرورية كحجم 

العمل ،وقت العمل 
  .الحمل الشدة والطرق

كما يحدد كيفيان تنظيم 
 تا�فواج والو رشا

 وتسييرھا

كيف يجب أن استعد 
ھي المعالم  للعمل وما

 .التي تدل على ذلك

اد وھي عبارة عن مرحلة استعد
  وتحضير

الت<ميذ وتنظيمھم لفھم وكشف 
  مقصد

المھام المسندة لھم،حيث ترتب 
  في

  موقف أو أكثر
تساءل الت<ميذ ھو كيفية التوصل 

  إلى
تنظيم عملھم و تحضير أنفسھم 

 للعمل المقترح من طرف ا�ستاذ

الحالة التعلمية .1
  ا2ولى

………………  
  

ماھو الشيء الجديد 
الذي أنا مطالب 

 بانجازه؟

ا ھي المعالم أو م
العناصر التي تدل على 

 أنني وفقت في عملي

وھي مرحلة التحصيل الفعلي 
ترتب في عدة .         للعمل 

) ورشات عمل(مواقف تعلميه 
تكون متجانسة ومتسلسلة تخدم 

بحيث تأخذ مدة .بعضھا البعض
  .كبيرة من وقت العمل

  
  

  الحالة التعلمية.2
  الثانية

......................  
ماھو مطلوب مني 
انجازه لكي انمي 
قدرات جديدة كما 

يجب أن أتعلم كيف 
أتعلم مواجھة 

 المواقف الجديدة
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ما ھي المعالم أو 
المؤشرات التي تدل 
على أنني نجحت في 
تحقيق نتائج تؤھلني 

لمواجھة مواقف أكثر 
تعقد في المستقبل 

وتمكنني منان احصل 
 على أفضل امتياز

حصول وھي مرحلة تقويم الم
مواقف أشكال  لالمنجز خ<

إما مساعيھا ) النتيجة(تعلمي 
 .فھي نفسية أكثر مما ھي بدنية

  الحالة التعلمية.3
  ةالثالث

..................  
اMن يجب أن 

اعرف نتائج عملي 
وأقارنه مع الذي 

 كانت عليه من قبل

  
 لتربية البدنية والرياضيةيوضح نموذج لبطاقة فنية لدرس ا): 05(جدول رقم                   

  :طرق تدريس التربية البدنية . 3.4

إن المعلم غير ملزم بطريقة معينة من طرق التدريس العامة بل عليه أن يختار طريقته 

المناسبة التي يشعر بأنھا تحقق الھدف في درس التربية البدنية، و تناسب ا�جراءات و 

، وھناك بعض الطرق التي شاع استخدامھا في الترتيبات و ا�مكانيات و مستوى الت<ميذ 

مجال التربية البدنية وھي إن كانت تطبيقا لبعض الطرق العامة، إA أننا نذكرھا ھنا 

  : لشيوعھا وكثرة استخدامھا في المجال و من أھمھا 

  . الطريقة الكلية  •

 .الطريقة الجزئية •

  ).  الكلية الجزئية(طريقة المزج  •

  . للعبالتعلم من خ<ل مواقف ا •

  .المحاولة و الخطأ •

  .  الدرس المصغر •

 .التدريس المبرمج •

 

 :الطريقة الكلية*  

و فيھا تعلم المھارة ككل للتلميذ دون تقسيمھا و اAھتمام بمكوناتھا و المنطق الفكري  

لھذه الطريقة ھو أن العقل البشري A يدرك المواقف الحسية كجزئيات بل يدركھا ككل 

  ).86، ص2004مد سعيد عزمي، مح).(مذھب الجشطالت(

 :الطريقة الجزئية*      
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و ھي تھتم با�جراء المكونة للحركة كل على حدي لضمان إتقانھا ثم البدء في تجميع  

ا�جزاء و أداء الحركة ككل و على المعلم أن يدرك أن تجزئة الحركة A يحدث عشوائيا، و 

ة الفنية للحركة والمنطلق الفكري لھذا لكنه يبني على أساس أن إتقان كل جزء يخدم الناحي

ناھد محمود (.أي إدراك الع<قات بين ا�جراء يؤدي إلى إدراك الكل) الطريقة اAستقرائية (

  ).79.،ص2004،سعد، 

  ):الكلية الجزئية(طريقة المزح *     

عبارة عن مزج أو ربط بين كل من الطريقة الكلية و الجزئية حيث تكون الطريقة مرنة 

لجأ المعلم إلى الطريقة الكلية في المھارات ذات ا�جزاء البسيطة و إلى الجزئية في المعقدة و في

 سعيد عزمي محمد()التي تجمع بين اAستقراء و القياس(المنطلق الفكري لھا الطريقة الجمعية 

  ). 87.،ص2004،

 : طريقة التعلم من خFل مواقف اللعب *     

ورة أفضل من خ<ل تعليم المھارات ا�ساسية بمختلف يتضح مفھوم ھذه الطريقة  بص

ا�لعاب و قد يقترب ھذا المفھوم و يكون أكثر وضوحا في الجزء التعليمي من درس التربية 

البدنية، حيث يقوم المعلم بإجراء تقسيم للمباراة  بھدف التركيز على مھارة حركية بعينھا في 

الدين متولي عبد ]، بدوي عبد العال  عصام(.الدرس، و ذلك بواسطة اللعب الجماعي

  ).50، ص2006بدوي،

 :طريقة المحاولة و الخطأ*      

وھي من الطرق الشائعة في التربية البدنية و الرياضية، خاصة عند تعليم المھارات " 

ذات التوافق العضلي العصبي، فالتلميذ A يؤدي الحركة متكاملة لمجرد فھمھا أو إدراكھا عقليا 

يتعرض خ<لھا إلى الفشل و النجاح، فالتلميذ يحتاج إلى عدة ) حس حركية(نه يمر بمراحل و لك

محاوAت حتى يكتسب ا�حساس الحركي و تدريب الممرات العصبية و تنبيه ا�شارات 

العصبية الصادرة من الجھاز العصبي المركزي و دائما يحاول عزل الحركات الزائدة و 

، 2006عصام الدين متولي عبد ]، بدوي عبد العال بدوي،( ."تكراره للحركات الصحية

  ).52،50ص

  :طريقة التدريس المصغر*      
 ةھي أحد أساليب تدريب ط<ب التربية البدنية و الرياضية على المھارات ا�دائي

للتدريس من خ<ل مواقف تدريسية عملية مصممة بعناية تظھر المكونات الفنية لتدريس المادة، 
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و 10دريس المصغر A يخرج من كونه عينة مصغرة لتدريس واقعي يستغرق عادة بين والت

دقيقة و يضم حوالي ما بين أربعة إلى عشرة دارسين و يقوم الطالب بأداء الموقف  30

  .التدريسي على الزم<ء

 :طريقة التدريس المبرمج *        

الرياضية وتتلخص في إن  وھي من احدث الطرق المتبعة في مجال التربية البدنية و"

المدرس كتيبا يتضمن شرح المھارات المراد تعليمھا مستعينا في ذلك بالرسوم و 

ثم يترك المتعلم . الخ، أيضا موضحا فيه م<حظات ومستوى ا�داء المطلوب......الصور

  .لمطلعة الكتيب وتنفيذ ما جاء فيه ثم تقويم أدائه وتعديله حسب ما جاء في البرنامج

، ومن أھم مميزاتھا أن التلميذ يكون "الطريقة التنقيبية " المنطلق الفكري لھذه الفكرة ھي و   

محمد الشحات،  ."(ايجابيا معتمدا على نفسه ويصبح دور المدرس التوجيه و ا�رشاد فقط

 ).177،178.،ص ص1999

 : أنواع دروس التربية البدنية و الرياضية . 5.3

  :ية و الرياضية حسب الھدف و الغرض و ھي كما يلي تتنوع دروس التربية البدن "

  :درس ا!عداد البدني العام . 1.5.3

 و يقدم ھذا الدرس لجميع الفئات بمختلف ا�عمار و في مختلف ا�ماكن كالمدارس،         

روضات ا�طفال ، والمعاھد ، وما يميزه انه يحتوي على مختلف ا�نشطة التعليمية و ھذا 

  .يات البدنية للممارسينحسب ا�مكان

  :درس التعارف .  2.5.3 

يميز ھذا النوع من الدروس بالخصوصية و ليس له نشاط معين و لكنه يھدف إلى       

اكتشاف قدرات الممارسين الجدد، كما التعرف على استجابة الت<ميذ في بيئة معينة و اتجاھاتھم 

  .نحو التربية البدنية و الرياضية 

  :تدعيم و التثبيت درس ال. 3.5.3

و يقدم ھذا الدرس للت<ميذ الذين سبق أن تعلموا مھارات معينة ولم يتم تثبيتھا، و يھدف       

 .إلى تدعيم المھارات المتعلمة من ناحية و تثبيتھا بحيث يصل إلى مستوى الخبرة
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  :الدرس المختلط. 4.5.3

لجديدة و التي تأخذ وقتا إضافيا، ثم و فيه تقدم مادة جديدة مع مادة قديمة حيث تعطي المادة ا

يقسم الت<ميذ إلى مجموعات إحداھا تزاول المادة الجديدة و ثم تجري عملية التبديل ا�ماكن 

)115 .صبدون سنة،محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي،( "حسب الوقت المحدد  

  : تنفيذ درس التربية البدنية و الرياضية . 6.3

د إعداد المعلم لنفسه و اختياره  ل_نشطة و أدواته ثم قيامه بتسجيل يأتي تنفيذ الدرس بع

الدرس فمما A شك فيه أن ھذه المرحلة من أھم المراحل جميعا �نھا حصيلة كافة الجھود، 

فمھما اعددنا ورتبنا أمورنا ثم جاء التنفيذ دون المستوى، فإنه يكون قد أضاع كل الجھود التي 

نه التنفيذ وھو ما يھم التلميذ في النھاية، فالتحضير و ا�عداد أمور تھم بذلت كما أن ما يسفر ع

المعلم أما التلميذ فيھمه في النھاية ما أمكنه اAستفادة من خ<ل التنفيذ و من ثم فإن على المعلم 

  .أن يبذل قصار جھده في تنفيذ درسه حتى يخرج بالصورة المرجوة له من تحقيق ل_ھداف

درس منذ اللحظة التي يقابل فيھا المعلم ت<ميذه و ينتھي بعودتھم إلى فصولھم في ويبدأ تنفيذ ال

نھاية الحصة و ھو مابين ھذه البداية و النھاية يمر بعدد من الخطوات و ا�جراءات التي يمثل 

ويمكن أن نجمل أھم الخطوات التنفيذية فيما .كل منھا خطوة تترك تأثيرھا في نجاح الدرس

  :ييل

و تتم ھذه المقابلة غالبا في حجرة الفصل الدراسي و تكون في بداية : التFميذمقابلة  �

  .الحصة لكي يتمكن المعلم من اصطحاب ت<ميذه إلى مكان تغيير م<بسھم

قد يكون في بعض المدارس أماكن لتبديل الم<بس و قد A يكون فيستعمل  :تبديل المFبس �

ى وجود م<بس رياضية لدى الت<ميذ و بعدھا القسم لذلك ومن المھم أن يحرص المعلم عل

  .يرافقھم إلى مكان النشاط

يصطف الت<ميذ في مكان النشاط و ذلك �خذ الغياب و ذلك : ا#صطفاف وأخذ الغياب  �

  .في وضعيات بيداغوجية يضعھا المعلم مند بداية الموسم 

ذ أنشطة درسه التي ھذا ھو الجزء الرئيسي للحصة حيث يبدأ في تنفي: تنفيذ أوجه النشاط �

أعدھا و يجب أن نذكر بأن المعلم قبل البدء يكون قد أعد ملعبه بالطريقة التي يحتاجھا 

  . للدرس
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و يبدأ المعلم في تنفيذ أوجه النشاط في درسه، فھي أھم أعماله و التي تتضح فيھا قدرته 

ھزة المتاحة له على اAستفادة من مكانته الشخصية و المھنية و مختلف ا�مكانيات و ا�ج

ل^خراج، و تنفيذ ھذا الدرس بصورة جيدة فيجب عليه البدء بنشاط ينعكس على أداء 

و تتصل دائما بمھارات ) ا�حماء بالعاب  صغيرة مشوقة تحمس و تحفز التلميذ(ت<ميذه 

الدرس الذي يقسمھا إلى مجموعة تمارين أو ورشات ليقوم في ا�خير بإعطاء مجموعة 

  . وھادئة ل<ستعادة الحالة الطبيعية تمارين خفيفة

يطلب المعلم من الت<ميذ القيام بأحد التمرينات البسيطة ل<نصراف  :التحية وا#نصراف

عصام الدين متولي عبد ]، بدوي عبد ( .والتحية بعدھا يعود ل<غتسال و تبديل م<بسھم

 )39.44.، ص2006العال بدوي،

 

  

  :في درس التربية البدنية والرياضية Fل عملية ا!نجازفاءة خـالك اكـتساب عناصر. 7.3

عبارة عن سلوكات مجسدة قابلة للم<حظة والتقويم ھذه السلوكات : مؤشرات الكفاءة - 1

أھداف إجرائية  اختيارنفسھا والتي تمكننا على ضوئھا من )الھدف التعلمي(مشتقة من الكفاءة 

  .بعد عملية التقويم التشخيصي

 الھدف التعلميمؤشرات  نتيجة التقويم التشخيصي المنبثق من تأتي :جرائيةا2ھداف ا! - 2

  .التعلمية التي تترجم في حصص التعليمية ةإنجاز الوحدتجسد ميدانيا خ<ل 

وھو مخطط ترتيب ا�ھداف ا�جرائية حسب ا�ولويات المعلن ):الدور(الوحدة التعلمية  - 3

�ھداف تمثل الحصص،لمدة ساعة من الزمن لكل عنھا ن وتشمل الوحدة التعلمية عدد من ا

  ).في نشاط فردي أو جماعي(واحدة وتتوج بتحقيق ھدف تعلمي 

ما  أويتم تطبيق الھدف ا�جرائي في وضعيات  أينبمثابة الحصة  :الحصة التعليمية - 4

فردي،مما يستدعي مھارات حركية  نشاطمناسبة للھدف نفسه بواسطة .يسمى بالحاAت التعلمية

  .تصرفات مكيفة ومناسبة للنشاط كونه دعامة عمل و

  :وھي شروط تحقيق الحصة التعليمية والمتمثلة في:معايير التنفيذ - 5

 إمكانياتهعبارة عن وضعيات إشكالية تدفع بالتلميذ إلى الكشف على :ا!نجاز ظروف -      

  . الحلول ال<زمة د�يجا
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رھا خ<ل كل حالة تعلمية والمناسبة لوضعية وھي السلوكات الواجب توف: شروط النجاح -     

اللجنة (     .إشكالية،وھي مقاييس تسمح بتأكيد صحة العمل ونجاح المھمة المطالب بھا التلميذ

  .)93.،ص2003الوطنية للمناھج،

   

  :في درس التربية البدنية والرياضية تعلمية /عية تعليميةــية بناء وضــكيف. 8.3

ء الوضعية له دAلته كشروط بناء بيت مث< ترتكز على الفكرة ،او اختيارنا لمفھوم بنا   

الموضوع،وأساليب البناء،الوسائل،ومحاولة الوصول إلى بناء متجانس مشروط بتسلسل 

  :عمليات

  .التفكير في المشروع وإنجاز المخطط الذي يوضح كيفية سير الوضعية التعلمية  -

 .الخ........بادل ل_دواربيان مھام الت<ميذ من حركات ووضعيات ، وت -

 2005،اللجنة الوطنية للمناھج (المشروع  استيعابدراسة وتوفير الوسائل التي يمكنھا  -

 .)10،09.ص ص

  : عداد مدرس التربية البدنية و الرياضية إ المبحث الرابع -
  :جوانب إعداد مدرس التربية البدنية و الرياضية.  1.4

  :رياضية يجب اAھتمام بجوانب ث<ثة ھي �عداد مدرس التربية البدنية و ال

يعد شرطا أساسيا و ضروريا لتحقيق كفاءة المدرس �نه مسئول  :ا2عداد الثقافي العام  �

عن أجيال لكسب تقدمھم، كما أن ا�عداد الثقافي المبني على أسس علمية سليمة يعتبر ھدفا 

لماما جيدا باللغة الفرنسية أساسيا وركنا ھاما من أركان وظيفته و على المدرس أن يلم إ

�نھا أداته وبفضل أن يلم بلغة أجنبية واحدة على ا�قل لتكون له فرصة اAنفتاح على العالم 

الخارجي و يكون له قدرا مناسبا من العلوم ا�نسانية و الطبيعية أي أن يكون إستاد التربية 

  .البدنية و الرياضية مرجعا ثقافيا لت<ميذه

يعتبر ذا أھمية كبيرة للمدرس، فعليه أن يلم بفروع تخصصه : يميا!عداد ا2كاد �

النظرية و العملية �نه من أھم شروط النجاح في أي مھنة ھو ا�لمام العام و الدقيق بمادة 

  . التخصص

يعتبر الجمع بين المھنة و فھمھا فھما جيدا و إلمامه بالنواحي : ا!عداد المھني التربوي �

مية كبيرة في إعداد مدرس التربية البدنية و الرياضية، فشخصية الشخصية العامة ذو أھ

المعلم و قوة تعمقه في طرق تدريس و استخدام الوسائل التعليمية التي تتماشى مع الموقف 
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الذي يؤھله إلى أن يكون مدرسا على درجة عالية من ا�عداد المھني التربوي الجيد، فإذا 

التقويم العلمي السليم بمراعاة النواحي النفسية و  كان ھناك التدريب الميداني الجيد و

النظرية و كيفية تطبيقھا  تالتربوية، ساعد ذلك كله على خلق صلة وثيقة بين الدراسا

التطبيق السليم الجيد عمليا �ن الت<ميذ يستطيعون من خ<ل تدريس المدرس لھم الوصول 

  ).120، ص2002مكارم حلمي أبو ھرجة وآخرون، (.إلى مستوى مميز

  :ا#تجاھات الحديثة وا2ساليب المساھمة في إعداد و تأھيل المدرس الكفء. 2.4

يجب على التعليم الجامعي التربوي اليوم أن يساير العصر الذي نعيش فيه و أن يلبي    

متطلبات ھذا العصر و مطالب ا�جيال القادمة و عليه يجب أن تصمم برامج إعداد 

و و ذلك عن طريق تحسين مضمونھا و أساليبھا و اAستفادة بما ھو المعلمين على أفضل نح

  . حديث و معاصر

إن التعليم الحديث و المستقبلي ينظر إلى إعداد المعلمين على اعتبار أنھا سلوك يمكن 

إخضاعه للتحليل و الدراسة، أن ھذا السلوك يحتوي على مھارات مختلفة وبرغم صعوبة و 

ه يمكن أن نحددھا بدقة لمعرفة عناصرھا، و من ثم يمكن اختيار تعقيد ھذه المھارات، فإن

  . وسائل ا�عداد و التأھيل التي تناسبھا و يتم تحقيق ذلك على أسس نظرية  وعملية

إن برامج إعداد المعلمين في أقسام التربية تتجه اMن نحو تحليل سلوك المعلم، با�حرى أن 

لمعلم عند ا�داء و تحليل سلوك المعلم عند التأھيل تتجه البرامج نحو تحليل سلوك الطالب ا

و يتم تحقيق ذلك . و التدريب و تحديد مكونات ھذا السلوك أي التركيز على معايير ا�داء

توفير المواقف  معن طريق أشكال محددة من السلوك المطلوب إكسابه لط<بنا المعلمين، ث

المحدد و في النھاية يتم تقويم ما تم إكسابه المناسبة التي عن طريقھا يمكن تعلم ذلك السلوك 

  .بالفعل من سلوك للط<ب المعلمين

  : دور أسلوب التمكن في ا2داء في إعداد المعلم . 1.2.4

يقوم ھذا ا�سلوب على مفھوم التمكن في ا�داء التعليمي و ھو قدرة المعلم على أداء 

اAيجابي ھو الفعل النشيط Aكتساب فعل ما بدرجة من المھارة و الجودة ، و أداء المعلم 

المھارة الحركية و إكسابھا للمتعلمين، و نعني ھنا بأداء المعلم ھو ما يستطيع أن يقوم به 

  .المعلم من أداء ظاھري  مشاھد قابل للقياس و الحكم 

وتشمل البرامج القائمة على ھذا ا�سلوب على مجموعة من المھارات و القدرات الخاصة 

ا من الطالب المعلم كما تشمل أيضا على معايير ا�داء الدالة على درجة التمكن يطلب أداؤھ
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منھا، ويعتبر الطالب المعلم مسئول أمام البرنامج و المشرفين عن تحقيق معايير التمكن، و 

يعتبر قيام الطالب المعلم بأداء مھارة أو كفاءة ما و التمكن منھا دلي< على قدراته و يتميز 

ب أنه يتيح للطالب المعلم تحمل المسؤولية و ذلك Aط<عه على جمع ما سيطلب ھذا ا�سلو

  .منه، كما أن برامج ا�عداد القائمة على أسلوب التمكن تراعي الفروق الفردية

  

  :دور أسلوب النظم في إعداد المعلم . 2.2.4

ا ا�سلوب مع يعد أسلوب ھاما من أساليب التي تقوم عليھا العملية التعليمية و يتعامل ھذ

أية ظاھرة أو نشاط تعليمي على انه يشكل نظاما متكام< له عناصره و مكوناته و ع<قاته 

و عملياته التي تسعى لتحقيق ا�ھداف المحددة داخل النظام و يتكون أسلوب تحليل النظام 

  :من أربعة مكونات ھامة ھي

حقيق ھدف أو عدة أھداف تشمل جميع العناصر التي تدخل النظام من أجل ت :المدخFت  •

محددة، و في ھذا النظام يعتبر برنامج ا�عداد و ا�ھداف و المحتوى و ا�ساليب و البيئة 

  .التعليمية من مدخ<ت النظام 

و مخرجات نظام إعداد و  ،و ھي النتائج النھائية التي يحققھا ھذا النظام :المخرجات •

 .وبة في ضوء أھداف البرنامجو ھو المعلم ذو الموصفات المرغ: تكوين المعلم

 .بين مكونات النظام ةوھي جملة التفاع<ت و الع<قات و ا�فعال الناتج :العمليات •

وھي جملة المعلومات التي تأتي نتيجة تصنيف المخرجات و تحليلھا  :التغذية الراجعة  •

في ضوء ا�ھداف الخاصة الموضوعة للنظام، و ھي تظھر مؤشرات مدى تحقيق 

 . وانجازھا و تبين نواحي القوة و الضعف في أي جزءا�ھداف 

أما بناء و تصميم محتوى برنامج إعداد المعلم وفق ھذا ا�سلوب فيقوم على اعتبار  -

  : البرنامج ھو نظام فرعي من نظام اكبر ھو نظام التكوين الشامل و يحتوي على

يحتويه من خبرات  جملة المواد و المقررات الدراسية في ما :المقومات أو المدخFت  •

  يتطلبھا ا�عداد الثقافي و ا�كاديمي للمعلم و تنقسم إلى 

مقرر دراسي )(مدخ<ت (تعتبر أجزاء فرعية أو وحدات صغيرة للمقومات  :العناصر  •

 ............و تنقسم إلى ) مث< 

و ھي جملة الفروع لكل عنصر من المدخ<ت و ھي وحدات أصغر  :العناصر البديلة  •

 .........قاتھا و تتألف منمن ساب
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و ھي الجزء الرئيسي في القالب البنائي للمدخ<ت حيث يتكون من جملتھا  :المركب  •

 . المحتوى الكلي للبرنامج

  :ات تكنولوجيا التعليم الFزم في إعداد معلمي التربية الرياضيةءمجا#ت كفا. 3.4

التعليم قد اكتسب قوة دافعة  ات تكنولوجياءأن حركة التعليم و التدريب المبني على كفا

  . خ<ل السنوات الماضية في دول العالم المتقدم

ات التي يجب أن يكتسبھا ءات يتم بتحديد الكفاءأن برنامج إعداد الطالب المعلم على الكفا

الطالب المعلم و يجعل المعايير واضحة التطبيق فالطالب المعلم Aبد أن يخضع  لبرامج 

المعرفية، المھارية، (ات تكنولوجيا التعليم ءلتمكنه من اكتساب كفانظرية و عملية مكثفة 

ال<زمة في عملية التدريس و أن تركز ھذه البرامج على إكسابه جميعھا ومن ) الوجدانية 

  : ھذه الكفاءات نذكر

  . يطبق -يحلل –يتذكر  –يفھم : الكفاءات المعرفية •

 . ممارسة –داد إع –إتقان  - اختيار –تحديد : الكفاءات المھارية •

 . تعديل السلوك –اAتجاه  –اAھتمام –اAنتباه : الكفاءات الوجدانية •

  : وسائط تكنولوجيا التعليم المساھمة في إعداد و تدريب المتعلمين. 3.4

تشتمل وسائط تكنولوجيا التعليم التي تساھم في إعداد وتدريب المتعلمين في أمرين   

  :ھامين ھما

الصور  - جھاز العرض  –المسج<ت  –ا�ف<م التعليمية : في المقررات النظرية  •

 ...........الرسومات ـ النماذج المجسمة  

جھاز  –التعليمي الكمبيوتر–النماذج المجسمة –جھاز الفيديو: لمقررات التطبيقيةفي ا •

، 2004مصطفى السايح محمد، محمد سعد زغلول،(...التعليميةا�ف<م –العرض

 .)33.40ص

  : الكفء التربية البدنية و الرياضية  وواجبات مدرس صفات.  4.4

  :صفات مدرس التربية البدنية و الرياضية.1.4.4

يعتبر مدرس التربية البدنية و الرياضية أساسا في أي مدرسة، فھو المسئول عن تحقيق 

 ا�ھداف التربوية التي يكتسبھا الت<ميذ من خ<ل اشتراكھم سواء في درس التربية الرياضية

أو في أنشطتھا المختلفة لذا فإن ھناك صفات أساسية يجب أن يتصف بھا مدرس التربية 

  : الرياضية ھي 
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 .الصفات الشخصية •

  .الصفات المھنيـــة •

يجب أن يكون لدى مدرس : الصفات الشخصية لمدرس التربية البدنية و الرياضية  * ا     

ھامه على أكمل وجه و ھذه الصفات التربية الرياضية صفات شخصية تساعده على القيام بم

  : ھي

  

  . إتباع التعليمات -

 . اAتزان اAنفعالي -

 .ا�داء و اللباقة في التصرفات -

 .الذكاء اAجتماعي -

 . تعدد الخبرات -

 . المظھر السليم -

 . سعة الصدر -

 . القدرة على اAبتكار و ا�بداع -

 . القدرة على الحكم الموضعي -

  .تقبل  النقد -

  . ج في الجماعةالقدرة على اAندما -

 . المظھر العام المميز -

 . ا�دب الخلقي الصادق السليم -

 . الصلة الطيبة بالت<ميذ -

 . سعة ا�فق الثقافي -

 . القدرة على تحديد المعلومات التربوية و النفسية -

 . اAلتزام بمراعاة ا�سس النفسية في المعلم -

 . يدير الفصل بطريقة فعالة -

  ). ،بتصرف1999محمد محمد شحات، .(يرشد الت<ميذ و يوجھھم بحكمة -
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            :الصفات المھنية لمدرس التربية البدنية و الرياضية *ب 

 المعلم الناجح ھو من امتلك القابلية العلمية ليس في مجال عمله فحسب وإنما بالجوانبإن      

استيفاء  ر فيفتخلف المعلم في مادته يجعله يقص ا�خرى التي لھا ع<قة مباشرة في اختصاصه

ويصرفھم عنه فيفشل  تحصيل الت<ميذ لھا، ويعرضھم للخطأ فيھا، كما انه يفقد ثقة الت<ميذ فيه

وھناك مجموعة من الصفات المھنية الواجب توافرھا في معلم التربية البدنية  .مھمته

 :والرياضية لكي يؤدي عمله على أكمل وجه ومن بينھا ما يلي 

افر لدى المعلم خلفية واسعة وعميقة في مجال تخصصه ، ھذا بخ<ف يتو أنيجب   :التعــليم

 أنمن المعارف في مجاAت أخرى حتى يستطيع الت<ميذ، من خ<ل تفاعلھم معه،  قدر مناسب

عن فكرة وحدة  عام العلمية وتكوين تصور ع<قات الترابط بين مختلف المجاAت يدركوا

  .وتكاملھا المعرفة

يؤدي وظيفته ،  معلم متفوقا في الموضوعات التي تخص الجسم ، وكيفيكون ال أنكما يجب 

البدنية، وملما بكيفية  يكون لديه المعرفة والمھارات ل_نشطة المختلفة في التربية أنكما يجب 

  .الحركية المھارات تعلم

يولھم ما لم يحاط المعلم علماً بنفسية الت<ميذ وعقليتھم وم وا�لمام بالمادة وحدھا A يكفي

  ."نموھم واستعداداتھم ومراحل

 http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1593&page=14, 10/09/2009 )  

  :كما يجب عليه
  .ا�عداد الجيد للدرس  -

 . اختيار ا�لفاظ المناسبة للموقف الذي يتعرض له -

 .القدرة على ربط أجزاء المنھاج بعضھا ببعض  -

 .القدرة على القيام بتقويم الت<ميذ بطريقة عملية سليمة  -

 .القدرة على اكتشاف المواھب الرياضية  -

 .القدرة على توجيه الت<ميذ التوجيه السليم -

 . القدرة على العرض بطريقة شيقة -

 .تطبيق المبادئ التربوية السليمة -
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 .سعة ا�فق  -

 . حب وا�خ<ص في العملال -

 .التعاون وتقبل التطور و التجديد  -

 .احترام كرامة الفرد  -

 .تشجيع الت<ميذ على ا�دAء بآرائھم بشجاعة  -

 .تقبل الثقة و البناء  -

 .فھم البيئة المحلية و مشاكلھا  -

 .القدرة على توصيل المعلومات للت<ميذ  -
 .القدرة على حل المشك<ت  -

 .و اAستعدادات الخاصةتقييم طبيعة الميول  -

 .المھارة في التخطيط والتنفيذ -

 .القدرة على اAبتكار و ا�بداع -

 .المھارة في التدريس  -

 .العناية بالمواد و ا�دوات  -

  ).  بتصرف،2002مكارم حلمي أبو ھرجة وآخرون، .(العناية بالظروف الصحية -

  :كذلك بعض ما نستطيع تسميته خبرات ھي كما نضيف  

  .المدرس الذي لديه الرغبة و الميل و الدافع لممارسة مھنة التدريسانه ذلك " ـ

  .ـ  انه المتحكم في المواد الدراسية المنوطة به

  .ـ انه العارف ببيداغوجيات التعليم و التعلم، ووسائلھا خصوصا المقاربة بالكفاءات

  .طه صحة أو خطأـ انه المقتنع بان التقييم و التقويم ھما البوصلة التي تنير له مسار نشا

ـ انه القادر على التصرف، التكيف مع قدرات المتمدرسين، والمتمكن من تقييمھم بصدق، 

  .موضوعية و ثبات

ـ انه المدرس الذي يعتبر أن كل متعلم ھو حالة خاصة في تعلمه ـ الفروق الفرديةـ، وھنا 

حيث القدرات يميز الفروق الحاصلة بين المتعلمين حسب ھذه البيداغوجية من  أنيجب 

  .العقلية و الحركية

  .ـ انه المدرس الذي يحدد السلوك المبدئي للمتمدرس، و يراعي السرعة الذاتية له أثناء التعلم
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ـ انه العارف بطبيعة المادة و خصوصياتھا، بحيث يقسمھا إلى خطوات صغيرة ھادفة عند 

  .التخطيط، للقيام بتقديم درس أو موضوع أو و حدة أو محور

ذلك المدرس القوي الذي يسارع إلى التعزيز الفوري، وانجاز التغذية الراجعة بعد كل  ـ انه

  .خطوة أو بعد كل تقويم مرحلي لعناصر الدرس

التعلمية، ويستعمل جميع ا�مكانات / ـ انه ذلك المدرس الفنان الذي يبتكر الوسائل التعليمية

  .المتوفرة لديه

 ."تعلمين للقيام بالمشاريع في إطار ما يسمى بالتعلم الذاتيـ انه المدرس الذكي، الذي يدفع بالم

  ).105.104، ص ص2004خالد لبصيص، (

    :واجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية . 2.4.4  

  :نذكر من ھذه الواجبات ما يلي

يقوم معلم ت،ب،ر بتدريس أوجه أنشطة الدرس : القيام بتدريس درس التربية الرياضية  -

مل على ا�لعاب المختلفة و تدريبات ا�عداد البدني و التمرينات المختلفة و و التي تشت

  . ا�لعاب الجماعية و الفردية

فھذا دور مھم لمعلم ت ب ر فھو : ا�شراف على اللجنة الرياضية و اتحاد الطلبة ككل  -

مكارم حلمي أبو ھرجة (الذي يضع برامجھا بناءا على الھدف المحدد لكل مجال 

 ). 121.، ص2002 وآخرون،

بحيث يجب عليه اAھتمام بالنشاط الداخلي الذي يتم داخل : النشاط الداخلي بالمدرسة -

للت<ميذ للممارسة و الكشف عن  ةالمدرسة بحيث يعمل ھذا النشاط على إتاحة الفرص

القدرات في ا�نشطة التي يميلون إليھا، كما انه يتصف بالمنسق بين جميع الموظفين، 

محمد محمد شحات، (        .الخ..... مال وذلك لصالح العملية التعلميةمعلمين وع

1999.(  

بحيث يلعب مدرس ت ب ر دورا أساسيا في تنظيم : ا�شراف على الرح<ت المدرسية -

 :الرح<ت المدرسية و ذلك لربط الت<ميذ بالبيئة المحيطة و التعرف على ا�ماكن الھامة

 –الرسومات  –و ذلك من خ<ل ا�نشطة كالمج<ت  :نشر الوعي الرياضي بالمدرسة  -

 .المسابقات الثقافية 
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�نه عملية ھامة بحيث يجب وضعھا في عين اAعتبار : ا�شراف على النظام بالمدرسة -

.... دخول و خروج الت<ميذ –المشاركة في تنظيم طابور المدرسة : فيساھم فيھا من خ<ل

 ).225،ص2003محمد، محمد سعد زغلول، مصطفى السايح .(الخ

تدريب الفرق الرياضية في المدرسة والمشاركة بھا : اAشراف على النشاطات الخارجية -

 ).بتصرف،1999محمد محمد الشحات، .(الخ....في النشاط الخارجي، وكذا الرح<ت

و ) حم<ت تشجير(من خ<ل معسكرات تخدم البيئة : خدمة البيئة المحيطة بالمدرسة -

قة للمدرسين اMخرين و أولياء ا�مور و أھالي المنطقة المحيطة برامج لرفع الليا

  ).200.،ص2003محمد سعد زغلول، مصطفى السايح محمد، (.بالمدرسة

محددة مخصصة له و  هو إعطاء كل نشاط ميزانيت: توزيع ميزانية التربية الرياضية -

الداخلي و  توزيعھا توزيعا سليما في شراء ا�دوات و الم<بس الرياضية، النشاط

  ).121، ص2002مكارم حلمي ابو ھرجة وآخرون، ( .الخارجي

يجب أن يشترك معلم ت ب ر في ھذا المجلس و أن يستفيد : اAشتراك في مجلس ا�ولياء -

من ذلك في توضيح أھمية التربية الرياضية ل_ولياء و الدور الذي تلعبه ا�نشطة 

، مصطفى السايح محمد، محمد سعد زغلول(.الرياضية في خدمة الت<ميذ

 ).202،ص2003

و يتم ذلك للتعرف على مدى تحقيق التربية البدنية و الرياضية : استخدام القياس و التقويم  -

مكارم حلمي أبو ھرجة (. مناھجھا المختلفة و أھدافھا و نقاط القوة و الضعف في المناھج

 ).121،ص2002و آخرون، 

 

 

 

  : خFصــة

فاءات يتطلب معرفة جيدة بمختلف مھارات التدريس وطرقه إن تجسيد المقاربة بالك  

المختلفة التي تلعب حتما دورا أساسيا للرقي بالعملية التعلمية خاصة في الدروس و بالتحديد في 

التربية البدنية و الرياضية، وترسيخ المكتسبات في ذھن المتعلمين الذي يكون ا�ستاذ فيه طرفا 

واصفات وخصائص يتميز بھا على ا�ستاذ سابقا حيث ھاما، وھذا ا�خير صارت له م

  . أوردناھا جملة و تفصي<
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  : تمھيــــد
لقد اھتمت الدول الحديثة بالتربية البدنية و الرياضية اھتماما كبيرا لما لھا من أھداف 

ساعد على إعداد المواطن الصالح إعدادا شام< لجميع جوانب شخصيته سواء كانت بناءة ت

  .معرفية، حركية ،ونفسية اجتماعية

حتى أنھا أصبحت من المؤشرات الھامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع، وأصبح 

  .تطورھا ضرورة من ضروريات الحياة وواجب اجتماعي ھام يجب أن تعمل على تحقيقه

د عمدت العديد من الدول إدراج المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية و الرياضية مما اكسبھا وق

  .أكثر فاعلية في بناء الفرد الصالح في المجتمع

و الجزائر بدورھا حذت حذو ھذه الدول محاولة منھا �كساب المجتمع ثقافة التربية البدنية و 

  .بقةالرياضية وتخليصھم من اAعتقادات السا

   في الجزائر التربية البدنية والرياضيةا!صFحات في  .1.1 

من نافلة القول التذكير بأن الراحة الجسمية والنفسية ضرورية لنمو أجسام ا�طفال نموا         

متناسقا و�كسابھم شخصية متوازنة؛ بل A يمكن اAستغناء عن توفير تلك الراحة الجسمية 

  .   م على التعلموالنفسية لتعزيز قدراتھ

لذلك فإن التربية البدنية والرياضية، من حيث أنھا تساعد على جعل الت<ميذ يتعرفون        

وعلى حدودھا، فھي تسھل ظھور مجموعة من المواقف والتصرفات  الجسميةعلى قدراتھم 

ملة اAجتماعية وترسخ روح الضامن بين أعضاء الفريق وتشيع خصال المعاشرة الحسنة والمعا

  .الطيبة بين أفراد المجتمع

حد بعيد، في تنمية الروح  إلىومن جھة أخرى فان التربية البدنية مادة دراسية تساھم،       

الوطنية وخصال التمدن والديمقراطية من حيث أن الت<ميذ ينشئون، منذ نعومة أظافرھم، على 

ح التسامح والتحلي بالروح احترام عدد من القواعد وعلى اختيار قادة الفريق واكتساب رو

  .الرياضية خ<ل المنافسات والمباريات

  

نقص عدد المدرسين  إلىلطالما تم تھميش ھذه المادة الدراسية Aعتبارات تعود، أساسا،    

التي ساھمت الى أبعد حد في  الوضعيةھذه (المتخصصين ونقص الھياكل القاعدية والتجھيزات 
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ما فتئت التربية البدنية ). إزاءھار عدد من المواقف السلبية الحط من قيمتھا وساھمت في تطوي

والرياضية تستعيد، بصورة تدريجية، مكانتھا الطبيعية كمادة دراسية كاملة غير منقوصة ضمن 

  لمساواة مع بقية المواد الدراسية وھكذا فمنذالمنھاج الرسمي لتقف على قدم ا

   )79. ،ص2009أبو بكر بن بوزيد،( :سبوذلك ح الشروع في تطبيق ا�ص<ح تحقق ما يلي

إنشاء مجموعة متخصصة في المادة مرتبطة باللجنة الوطنية للمنھاج قصد التكفل بجميع  -

  الجوانب المتعلقة بممارستھا في المنظومة التربوية؛

إدراج ھذه المادة في التوقيت ا�سبوعي لجميع المستويات وا�طوار بدءا من السنة ا�ول  -

إن ممارسة التربية البدنية والرياضية مادة إلزامية لجميع . إلى غاية السنة الثالثة ثانويابتدائي 

  .الت<ميذ

  .ا وطرائق تدريسھا وتوقيتھا الخاصلھذه المادة برامجھ -

  .لمعلمي مرحلة التعليم اAبتدائي ھي من المواد المدرجة في برنامج التكوين ا�ولى -

  .م تقديمھا من طرف أساتذة متخصصينوسط والثانوي يتأما في مرحلتي التعليم المت -

 إن ا�عفاء من ممارستھا مرھون بتقديم شھادة طبية يحررھا الطبيب العامل في وحدة الكشف -

  .ا�مراض والمتابعة أو طبيب محلف

  .تكون موضوعا لتقييم دوري -

ي التعليم المتوسط دتھي مدرجة في قائمة مواد اAختبارات الرسمية في امتحان كل من شھا -

  .والبكالوريا

  .بصور أولوية، في أقسام اAمتحان يتم تعيين أساتذة التربية البدنية والرياضية، -

يتم اAمتصاص التدريجي للنقص في أساتذة التربية البدنية والرياضية بالتعاون بين مؤسسات -

  .التكوين وبين وزارة الشبيبة والرياضة

ير ھذه المادة الدراسية في بلغ عدد المشرفين على تأط 2009 –  2008في العام الدراسي     

والحال أن )  2006 – 2005في سنة  6.107مقابل (أستاذ  8.070التعليم المتوسط 

وفي مرحلة التعليم الثانوي يتكفل بتدريس مادة التربية . منصب 8.628اAحتياجات تقدر بــ  

  ). 2006 -2005في سنة  2.886مقابل ( أستاذا  4.211البدنية والرياضية 
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ومن جھة أخرى فإن تحسين ظروف ممارسة التربية البدنية والرياضية تتجسد في جملة       

مضاعفة عدد المنشآت القاعدية الرياضية في المؤسسات المدرسية  إلىمن الترتيبات الرامية 

 )81.80،ص2009أبو بكر بن بوزيد،(وتجھيزھا بالوسائل المناسبة

  : روع التربوي في التربية البدنية و الرياضية بالكفاءاتالمش. 2.1

المشروع التربوي للمؤسسة، : إذا تحدثنا عن مستويات المشروع التربوي التكوينية فإننا نجد

  ). كمثال مادة التربية البدنية و الرياضية(للقسم، وللمادة

     http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/projet/def.htm  )25.10.2009(.   

إن ا�عداد الجيد للمشروع التربوي ھو خطوة صعبة Aبد من أخذھا بمحمل الجد وتبعا لھذا 

  :فإننا نعتقد انه من المنطقي أن يتم إعداد وتنظيم المشروع وفقا للخطوات التالية

   : معرفة مدى تأثير التربية البدنية و الرياضية في المؤسسة. 1. 2.1

  :نوذلك من خ<ل طرح السؤالي

  ما فائدة التربية البدنية و الرياضية في المؤسسة؟ •

  ما ھي اAحتياجات الخاصة للطلبة المتعلمين؟ •

  : ضبط مفاھيم ا2نشطة البدنية و الرياضية، البرنامج السنوي و الدوري . 2 .2.1

  :وھنا تبرز بعض ا�سس وھي 

 .دمج المناھج المعدة ل_قسام ذات المستوى الواحد •

 .البدنية و الرياضية خفض عدد ا�نشطة •

 .تمديد الدوريات •

 .تكرار المناھج الدورية من سنة �خرى •

  : كمواطنة بالكفاءات التربية البدنية و الرياضية .3.1

إن تھيئة وإعداد الفرد ليكون له دور فعال في المجتمع أصبح يشكل الھدف ا�سمى   

  .للمدرسة الحالية

رياضية تشغل مكانة خاصة، Aن تأدية تمارينھا يعتبر وفي ھذا السياق فان التربية البدنية و ال

و الرياضة . المتنفس ا�مثل للتعبير عن المواطنة داخل المجتمعات عن طريق النشاطات البدنية

  .الخ........تعد عام< أساسيا في بناء الع<قات اAجتماعية وكذا فضاء للتعارف والتضامن
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بدنية و الرياضية كمواطنة يجب أن تكون كھدف ذو ولھذا الغرض فإننا نعتقد أن التربية ال

أولوية �نھا تدفع المتعلمين �ظھار طاقاتھم الداخلية و استثمارھا بطريقة حيوية عن طريق 

  .ممارسة ھواياتھم الرياضية و البدنية طوال حياتھم

ن ولھذا السبب يجب علينا أن ندرك ا�سباب التي تدفع بالبعض Aستثمار طاقات المتعلمي

  .بصورة دائمة

أما بالنسبة للراشدين نتصور أن الممارسة الرياضية يجب أن تكون بدافع المحافظة على 

  .الصحة لصلتھا الوثيقة بالمحافظة على رشاقة الجسم

بعض الدراسات أثبتت أن ا�قبال على الممارسة الرياضية متصل بمدى اAستعداد الذي يبديه 

خير أن العديد من التجارب أثبتت أن تقوية ا�حساس بالكفاءة الفرد لمزاولتھا كما يضيف في ا�

يعد من العوامل الرئيسة في إظھار استعدادات الفرد أثناء الممارسة الفعلية للرياضة و الذي 

  .يتأتى كنتيجة للتحكم في مختلف الوضعيات و المجھودات المحققة

  :ويمكن تمثيل المداومة على الممارسة في المخطط التالي

                                            

    ا�حساس بالكفاءة                               

  اAبتھاج                                               التعلم           

         الممارســة                                 

  . المداومة على الممارسة وتأثيرھا على الفرديوضح ): 04(شكل رقم                    

عادًت مقاربات المواطنة في التربية البدنية و الرياضية تركز اAھتمام على تعلم أداء ا�دوار 

واحترام القواعد لكن المقاربة بالكفاءة أعطت نظرة أخرى حيث أننا أصبحنا نھتم بالمتعلم الذي 

اس الكفاءة حسب المخطط ھذا إذا أردنا أن من الضروري أن نجعله يعيش تجربة ا�حس

وھذا يتأتى من خ<ل القيام بتمارين ھادفة في . نجعلھم يحافظون على ديناميكيتھم طوال حياتھم

 .التربية البدنية و الرياضية من اجل بلوغ مستويات الكفاءة التي تجعلھم راضين مبتھجين

20.12.2009)http://www.pagesperso-orange.fr/didier.delignieres/EPS-doc/autrement.pdf(  

  

  

  : الكفاءة نمط تدريسي جديد أو رؤية مستحدثة للتربية البدنية و الرياضية .4.1
محتوياتھا إلى ث<ثة  بعد دراسة و تحليل المقاربة بالكفاءات استطاع العلماء تصنيف

ولكل واحد أھدافه الخاصة به، أما من ).الجانب المعرفي،الحركي،اAجتماعي (جوانب ھي
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الجانب الديداكتيكي اقترحت تصنيفات عامة ل_ھداف التربوية انط<قا من مصطلح النشاطات 

 ، والذي يبلور المحتوى المادي و)la trans-discipline( المدمجة وعليه ظھر مصطلح

الھدف التنظيمي لمراحل التفكير بالموازاة مع المفھوم الذي يتعلق بالشخصية العامة للمتعلم 

تلقي (وترجم ھذا من الناحية ا�دبية وفقا �ھداف منھجية. الذي يواجه الحقائق اAجتماعية

  .، وأخرى تصرفيه)الخ......سيرورة الحركة، استخ<ص النتائج، تطبيق إجراءات

ف وجھة له العديد من اAنتقادات من بينھا التقسيم بين ا�ھداف مث<، وحاول لكن ھذا التصني

بعض الكتاب صياغة محتويات التعلم في شكل تصنيفات أطلق عليھا مناھج ا�دماج و التي 

تربط بين محتويات ا�نشطة و الكفاءات المستنبطة منھا، و ا�صح ھو تصنيف واحد ومتعدد 

، و ھو الذي يوعي المربين ومعدي )معرفي، الحركي، اAجتماعيال(يوحد الجوانب الث<ثة 

  .المناھج المدرسية ومعدي عمليات التقويم بضرورة التعامل مع الشخص ككتلة واحدة

في ھذه الفكرة Aبد من التفكير في تقديم مختلف ا�ھداف التعليمية في التربية البدنية و 

مقاربات السابقة و عليه فمصطلح الكفاءة جاء الرياضية بصورة مغايرة لما كانت عليه في ال

كأساس التغيير الرؤى حول التربية البدنية و الرياضية �نھا تحلل ا�دوار و النشاطات 

     المنتظرة من المتعلمين في نھاية مرحلة التكوين خاصة

  :بالكفاءات وفق المقاربة في التربية البدنية مؤشر الكفاءة و الھدف ا!جرائي.5.1
القابل للم<حظة و القياس، أداة لتحديد مؤّشرات  بيداغوجية الكفاءات، يعتبر الّسلوك في  

فما مفھوم . المؤّشر ھنا A يعني كلّية مفھوم الھدف ا�جرائي الكفاءة و معايير الّتقويم، فمفھوم

  كل منھما؟ 

   :Objectif opérationnel         ا!جرائي الھدف. 1.5.1    

بالسلوك الذي يؤديه المتعلم في نشاط معين وتصاغ  بعبارات واضحة ودقيقة  ھي أھداف ترتبط

     . مبية التغيرات السلوكية المقصودة،وبمعنى آخر

تلك الّصيغة اللّفظية مشتّقة من  إّنه صيغة لغوية تتضّمن فع< سلوكيا ُصنافيا، وتكون     

يمية المقّررة با�ضافة إلى أّنھا تكون الّتعل مستوى ا�ھداف العاّمة المعّبر عنھا في البرامج

قابلة للم<حظة و القياس، ومتوفّرة على شرط أو شرطين  واضحة في جميع مكّوناتھا و بالّتالي

له، ويمكن انط<قا من ھذه المواصفات الّتحّقق من بلوغه عند  ل^نجاز وعلى محّك أو محّكين

                 . دراسية المتعلّم في نھاية حّصة

   Indicateur de compétence:  مؤّشر الكفاءة .2.5.1 
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على حدوث فعل الّتعلّم و اAكتساب حسب مستوى محّدد  ھو الع<مة أو الّنتيجة الّدالّة

على مدى تحّقق الھدف من فعل الّتعلّم، فھو بھذا يعتبر المقياس  مسّبقا، ومن خ<له يمكن الحكم

 فاءات المكتسبة أو إبراز مقدار الّتغّير في الّسلوك بعد تعلّمتحّكم المتعلّم في الك الّذي يترجم مدى

للھدف ھي الّتي  إّن عملّية ا�جرأة للكفاءة أو. ما، و يتعلّق با�فعال القابلة للم<حظة و القياس

الّتقويم، أو ھدف إجرائي، و الھدف  تحّدد ما إذا كان الّسلوك يعّبر عن مؤّشر الكفاءة، أو معيار

وسيطية، مرحلية، و انتقالية، ويصاغ بكيفية  بيداغوجية الكفاءات يؤدي وظيفة ا�جرائي في

العناصر الفرعية، وتفاصيل موضوع الّتعلّم، ويدخل  سلوكية، و ھو يستخدم لتعريف ومعالجة

أّما المؤّشر فھو يعّد مقياس . ما أو تدقيق مؤّشر كفاءة معّينة ضمن آفاق تنمية قدرة أو بناء كفاءة

و يترجم مدى تحّكمه في الكفاءة المكتسبة، أو إبراز مقدار  ،من قبل المتعلّم ت المؤّداةالّسلوكا

كان  ل^شارة إذا. المحقّق بعد تعلّم ما، وھو مرتبط بالّتقويم ألقدراتيفي مستوى الّنمّو  الّتغيير

عرفة الم الھدف ا�جرائي ينصّب على الّسلوكات القابلة للم<حظة، فإّن الكفاءة ترتكز على

أن يكون قادرا على  "\ الفعلية و المعرفة الّسلوكية، وعليه في نّص الكفاءة A نطلب من الّتلميذ

 .القيام بفعل" إنجاز نشاط " بل نطلب منه " \إنجاز نشاط 

http://www.dafatir.com/vb/archive/index.php/t-1480.html)17.01.2010 

  :خطوات منھجية في تطبيق درس التربية البدنية و الرياضية . 6.1
  :كيف تتم صياغة الھدف ا!جرائي . 1.6.1   

انط<قا من ا�ھداف التعلمية، واعتمادا على معاييرھا المعلن عنھا في الوحدة التعلمية   

  :تتضمن) عملية(ھا بمقاييس لتصبح أھداف إجرائية من المنھاج، والتي يقوم ا�ستاذ بتعزيز

 ).غير قابلة للتأويل(أحادية المعنى ) سلوكية(أفعاA حركية  •
 .قابلة للقياس و الم<حظة •

 .لھا وضعيات تعلم واضحة •

 .لھا شروط نجاح يمكن من خ<لھا الحكم على اAنجاز ومدى تحقيقه •

ف ا�جرائي حتى نعطي للقارئ أو المھتم ة الھدوفيما يلي نقدم التقنيات ا�ساسية لصياغ 

ما قمنا بتفصيل ھدف في  إذاحتى .بالمجال التدريسي با�ھداف فرصة حول كيفية صياغة ھدفه

 إجرائي�مثلة مصاغة بشكل  إعطاءناكل مستوى من المستويات بدون صعوبة، وكذالك عند 

ا الھدف  وعلى أي درة من يكون على القارئ على علم بالتقنية التي استعملنھا في صياغة ھذ

  .التعقيد أو الصعوبة
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والتي تسمح له بتوضيح الھدف حتى يكون . يميز أھمية الھدف ا�جرائي إنعلى القارئ        

المعلم والمتعلم والمسؤول على دراية بما يريد أن يتحقق وبتالي فھو يعمل على توجيه نشاطه 

لتقييم وتقويم للت<ميذ ولعمله بصفة عامة، التعليمي، ليكون له مغزى،ويساعده على عملية ا

ويسمح له ببرمجة العمل المقبل بكل سھولة وھذا انط<قا من النقائص التي ظھرت عند التلميذ 

  .وكذلك في عدم تحقيق أو تحقق الھدف الموضوع

  :ھناك عدة تقنيات أتبعت تذكر من بينھا إجرائيولصياغة ھدف           

  ) : P.Pelpel(تقنية باتريس بلبل   -

  :على النحو التالي إجرائيوضع باتريس بلبل عناصر خمسة أساسية لصيانة ھدف       

  .وليس حسب المعلم) الخ ...التلميذ، الطالب(صياغة الھدف تكون حسب المتعلم  - أ

فيجب . يكون موجه لتنمية قدرات التلميذ أو التمعلم وليس لتنمية قدرات المعلم الھدف إنأي 

في صياغة  أنناأن توجه العمل التعليمي للتلميذ وحده وليس  لغيره، حيث كشرط أساسي 

يكون  أن......)أن يكون المتعلم(أن نصوغ نحو المتعلم ك الھدف ا�جرائي نبدأ بتوجيه الھدف

أطلع الھدف محددا  بدقة غير قابل للتأويل، حيث أنه يعطي نفس المعنى ونفس التفسير أن ما 

  )26.ص،2009عطا 3 أحمد و آخرون،(.لمتعلم والمسئولالمعلم وا عليه كل من

  ) :  Delandsheer(تقنية دو# نشھير  -

التقنية التي استعملھا دوA نشھير A تختلف كثيرا عن التقنية التي سبقتھا من حيث  إن           

  :التقسيم للعناصر المركبة لھا وھي خمسة عناصر أوردھا فيما يلي

  لوكالذي يقوم بس  -أ 

  السلوك نفسه الذي ينجز -ب

 نتيجة السلوك - ج 

  شروط السلوك - د      

  معايير القبول -  ھ

  : مثــــــــــال

أن يستطيع التلميذ تسمية Aعبي فريق جبھة التحرير الوطني لكرة القدم وأھم       

  .دقائق 10المراجع التي تناولت الموضوع في مدة   إلىانجازاتھم بالرجوع 
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  :فكيك ھذا المثال بتقنية دوA نشھير على النحو التاليتول      

  ....أن يستطيع التلميذ  الذي يقوم بسلوك            –أ 

تسمية Aعبي جبھة التحرير الوطني وأھم   السلوك نفسه الذي ينجز  –ب 

  .....مانجازاتھ

  .تا�نجازاتسمية الصحيحة وأھم   نتيجة السلوك –ج 

  .دقائق 10المراجع التي تناولت الموضوع خ<ل  إلىالرجوع   شروط  –د 

عطا ] أحمد (.دقائق 10،في مدة تا�نجازاتسمية صحيحة، أھم   معايير القبول  -  ھ

  )27،26.،ص2009وآخرون،

  ) : Majer(تقنية ماجر  –

جرائي وعند التفكيك ي<حظ أن القارئ لشروط أو تقنيات صياغة الھدف ا� أنA شك       

اعتمدھا ماجر  يفي كلتا الطريقتين وعليه فان التقنية الت ذه الشروط تتكررا من ھبعض

  :ترتكز على ث<ثة شروط أساسية لصياغة الھدف ا�جرائي نلخصھا فيما يلي

  :السلوك المراد انجازه –أ 

  .بمعنى تحديد السلوك والمھارة بشكل دقيق حتى A يقبل التأويل     

  :سلوكالشروط التي سينجز فيھا ال –ب 

  .بمعنى أنه يجب على المعلم تحديد الشروط والظروف التي يتم فيھا ا�نجاز      

  :معايير ا!نجاز ومستوى ا#تفاق - ھ

بمعنى أنه يجب وضع درجة النجاح أو المحك الذي نستطيع من خ<له قبول النتيجة      

  .حيث أنه يصاغ على شكل فعل A يقبل التأويل

الذي يقوم به المتعلم قابلة للم<حظة والقياس ومعبر ة السلوك تكون نتيج أنيجب  –ج 

  .دقيق ومحدد حتى نستطيع بناء المحك إجرائيعنھا في شكل 

ا�جرائي الشروط والظروف التي سوف يقوم فيھا توضح في صياغة الھدف  إنيجب  –د 

  .غيرھا أوزمنية  أوھذا السلوك سواء كانت مادية 

  .نا المستوى الذي نستطيع من خ<له قبول النتيجةيحدد ليجب وضع معيار  - ھ
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في المجال الرياضي  إجرائيوبناءا على ما ذكره باتريس بلبل يمكن صياغة ھدف         

  :على النحو التالي

دقائق ،  3الكرة الطائرة عشر مرات في مدة  إرساليكون المتعلم قادرا على  إن* 

  % . 70ة نجاح تنس حيث تسقط في منطقة الدفاع بنسب إرسال

  : مثال توضيحي حول تقنية ماجر  

م مدة 50أن يكون التلميذ قادر على السباحة نوع سباحة حرة في الرواق لمسافة           

  . ثانية بطريقة الصحيحة 60

  :ولتفكيك ھذا المثال حسب تقنية ماجر نقول

  ......)يسبح أن(انجازه            سباحة  دالسلوك المرا – 1

  .......الشروط التي ينجز فيھا الشروط            نوع سباحة حرة، في الرواق – 2

    .والمسؤول والمتعلم .ثانية بطريقة صحيحة 60م مدة 50مسافة   المعايير      – 3

  )29.ص،2009وآخرون، أحمد ] عطا(

  :تاليةنكتبه بالصورة ال أنكره يمكن ذ وبصورة عامة فان الھدف ا�جرائي حسب ما ورد 

  :وھي تكتب عادة وفق النموذج التالي: الصورة المبسطة –أ 

  .محتوى السلوك أو ا2داء+ فعل سلوكي + أن*          

  :مثـــــــــــال

  ثانية 17م في وقت 100مسافة + التلميذ + يجري + أن 

  :وھي تتضمن أربعة عناصر أساسية ھي: الصياغة المركبة –ب 

          شروط القياس  – 4معيار ا�داء  – 3السلوك  – 2) علمالمت(القائم بالسلوك  – 1

  :مثــــــــــال

  .م6كلغ بطريقة صحيحة في مجال الرمي مسافة # تقل عن  4أن يرمي التلميذ جلة تزن * 

نضع تصور  نأا�جرائية يمكن  ا�ھدافمن خ<ل ما تقدم من تقنيات حول صياغة       

أساسية  إليھا في ما سبق، وھي تلتقي عند ث<ثة عناصرالمشار  جامع تلتقي فيه كل التقنيات

  :ينبغي توفرھا وھي

  .وجود فعل يترجم السلوك الذي سيقوم به المتعلم وا!نجاز المرغوب فيه – 1
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  .وجود شروط تبين لنا طبيعة الوسائل المسموح بھا – 2

 أحمد عطا ]( .وجود معايير تعتمد عليھا في قبول النتيجة عن عدمھا – 3

  )30.،ص2009وآخرون،

  :صفات صياغة الھدف ا!جرائي. 7.1

من خ<ل ما تقدم يمكننا أن نضع الصفات التي تسمح لنا بصياغة الھدف ا�جرائي        

  :بشكل جيد وھي

  .أن نكتب الھدف بلغة سھلة بسيطة تعبر عن سلوك المتعلم وليس المعلم – 1

يمكن مشاھدته أو م<حظته وقياسه حيث أنه عادة أن يكون سلوك المتعلم ظاھرا حيث  – 2

  ) .مبني للمعلوم(مضارع  ليبدأ بفع

يكون معرفيا يعبر عنه من الوقائع العلمية أو المفاھيم أو المبادئ أو  أنالمحتوى يمكن  – 3

القوانين،أو مھاريا يعبر عنه بالمھارات الحركية،أو يكون محتوى الھدف السلوكي وجدانيا 

  .الخ...ات والميولمثل اAتجاھ

شروط وظروف ا�داء والتي يتضمن من خ<لھا السلوك الم<حظة ل_داء المتعلم،  – 4

وتضم شروط استخدام ا�جھزة وا�دوات والوسائل التي يستخدمھا المتعلم في تحقيق 

  .                                            الھدف

عند المتعلم  �داء المقبول من خ<ل تحقيق الھدفمعايير القبول والتي تحدد مستوى ا – 5

  :ويظھر ھذا في ث<ثة صور أساسية منھا

وھي تحديد الوقت ال<زم لتحقيق الھدف المطلوب وقبول : معايير تتعلق بتغيرات زمنية –أ 

  .النتيجة وا�مثلة كثيرة في مجال التربية البدنية والرياضية

   :مثــــــــــال

ثواني من وضعية  9م في سباق السرعة في وقت أقصاه60ميذ مسافة أن يقطع التل     

  .الوقت

وھي تحديد المسافة ال<زمة لتحقيق الھدف المطلوب والتي : معايير تتعلق بالمسافة –ب 

   .تسمح بقبول النتيجة

  :مثــــــــــال
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ى لوح م في القفز الطويل بطريقة صحيحة بعد اAستناد عل4أن يقفز التلميذ مسافة      

  .وبدون ارتكاب خطأ اAرتقاء

وھذه المعايير تحدد لنا نسبة قبول كأقصى حد أو : معايير تتعلق بحد نسبة القبول –ج 

  .أدنى حد

  :مثــــــــــال

كرة في لعبة كرة السلة من مختلف  15كرات من أصل  10أن يستطيع الطالب تسجيل      

  .ثانية 20الزوايا في وقت A يتعدى 

ما تقدم يمكن ان نبسط للقارئ الكيفية التي يتبعھا في صياغة الھدف ا�جرائي من خ<ل 

  :على النحو التالي

  :ا!نجاز الذي يقوم به المتعلم – 1

  .ھل حددت فع< سلوكيا يمكن قياسه ؟   فعل -

  .ما ھو ا�نتاج الذي يرتبط بھذا الفعل ؟   محتوى الفعل -

  : الشروط التي يتم فيھا ا!نجاز – 2

" كرة اليد  –كرة السلة  –ملعب كرة القدم " الموضع  –......... مستعينا بـ –..... بمفرده -

  )31.30.ص،2009،عطا ] أحمد وآخرون( ....دون أن يستعين –...... جماعيا –

         :في حصة التربية البدنية وفق بيداغوجية الكفاءات كيف يتم انجاز وضعيات تعلم.8.1

ما تحققه من الھدف ا�جرائي ويخضع ھذا اAختيار التعلم تبعا لمدى  تختار وضعيات 

  :لترتيبات

 :من الناحية المنھجية �
 ).الخ...الملعب، ساحة، (إتاحة الفرصة لكل المتعلمين و استثمار كل الفضاء المتوفر •

 .ا�شكالية ذات الدAلة والمعنى مع إعطائھا صبغة التشويق المواقف التنوع والتفھرس في •

 .خ<ل أن كل نشاط ذو شدة عالية الجھد يليه نشاط ذو شدة اقل نالمبذولة مالجھود  رتيبت •

 :تتسم الوضعية التعلمية بـ : من الناحية التعلماتية الديداكتيكية �
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تبدأ الحصة بتمارينات العاب اقل جھد، بأخف تركيز وبأسھل تركيب، وھنا : التدرج •

تكييفه حسب المستوى، الجنس، الوقت و المساحة تملي علينا المعالجة التعلماتية للنشاط 

 .المطلوبة �جرائه

 .التنسيق بين التمرينات وفترات الراحة بينھا يجب: الديمومة •

 .تناسب الشداة مع قدرات المتعلمين :التقدير •

إن تدريب الصفات البدنية خ<ل الحصة يجب أن يكون ممنھجا على حسب  :التعاقب •

  ) ،بتصرف2006،اللجنة الوطنية للمناھج(.أولوية كل صفة في التدريب

 :في التربية البدنية وفق بيدغوجية الكفاءات نشاط التعلم عن طريق حل المشكFت.9.1

ھي سؤال محير أو موقف مربك يجابه الشخص، بحث A يستطيع ا�جابة : المشكلة -        

. ات جاھزةعن السؤال أو التصرف في موقف عن طريق ما لديه من معلومات أو مھار

فالمشكلة توجد عندما يواجه الشخص بسؤال لم يوجھه من قبل،أو عندما يجابه بموقف غير 

جاھزة للرد عليه  وأساليبطرائق  أومھارات  أوعادي لم يتعود مجابھته،  ليس لديه معلومات 

يضع كل معلوماته ومھاراته السابقة  أنالتصرف فيه بطريقة صحيحة، ويجب عليه عندئذ  أو

 أوعن السؤال  ا�جابةقالب جديد لم يكن موجود من قبل، وعن طريق ذلك قد يستطيع في 

ل الوصول جاكتساب معارف ومھارات جديدة من أ ا�مرالتصرف في الموقف، وقد يتطلب 

  .التصرف السديد في الموقف الجديد المربك ا�جابة الصحيحة، أو إلى

  :توفرت الشروط التالية إذاو موقف مشكل وعلى ھذا فان الشخص يكون مواجھا بسؤال محير أ

  .  أن يكون لدى الشخص ھدف واضح يعيه ويرغب في تحقيقه – 1

وأن تكون أنماط السلوك واAستجابات ت في طريقة تحقيق الھدف،أن توجد عوائق وعقبا – 2

  .اAعتيادية والمھارات الجاھزة غير كافية لتخطي ھذه العوائق والتخلص من العقبات

تنظيم  بإعادةيفكر الشخص في الموقف في السؤال بترو وتأن، وأن يستعين في ذلك  أن – 3

دقة  أكثرفھم  إلىمعارف ومھارات جديدة، حتى يصل  بإضافةمعارفه ومھارته السابقة، أو 

  .للسؤال أو الموقف

أن يضع الشخص مجموعة من الحلول أو الفرضيات المناسبة للموقف أو المشكلة ثم يقوم  – 4

  .تبارھا لمعرفة مدى مناسبتھا للمشكلةباخ
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تعتبر عملية حل المشك<ت من أعقد النشاطات ا�نسانية، : عة عملية حل المشكلةيطب        

فھي عملية نشاط عقلي عال، �نھا تحتوي على عمليات عقلية كثيرة ومعقدة، مثل التذكر والفھم 

Aليات العقلية والمھارية ر ذلك من العمستبصار والتجريد وغيوالتطبيق والتحليل والتركيب وا

أن ھناك خمسة أطوار �تمام )   John dewey(ويرى جون ديوي . واAنفعالية المتداخلة

  : عملية حل المشك<ت التي تعتمد على الطريقة العلمية وھي كما يلي

  .تحديد المشكلة  –أ   

، عن طريق تحديد والظروف المحيطة بالمشكلة –Aت والشروط االتعرف على الح –ب 

فھم  إلىالمتأثرة بھا، وجمع كل المعلومات المتصلة بھا، مما يؤدي  –العوامل المؤثرة فيھا و 

  .المشكلة وتحديدھا بصورة أكثر دقة

  . شكلةموضع فرضيات للحلول الممكنة لھذه ال –ج 

أساس وعلى . دراسة كل فرضية من ھذه الفرضيات على أساس القيمة المحتملة لكل منھا –د 

  .التنبؤ بالنتائج المحتملة

ماذا يمكن أن يحدث لو فعلنا : اختبار صحة كل فرضية أو حل، على أساس السؤال اMتي - ھ

  ؟                كذا أو كذا

    .ل^جابة عن ھذا السؤال تنتج الحل ا�مثل التية يضالفر اختيار  ثم      

  :غة مشكلمثال لصيا 

  .ي في كرة اليد في شكل صورةتنظيم دفاع: دعامة بصرية*  

  ؟ا�ستراتيجيةھل يتفقون كل المتعلمين على نفس : تحليل الوثيقة جماعيا: نشاط  - 

الخطة الدفاعية : مواجھة ا�جوبة المقدمة من قبل المتعلمين لتعريف الجوانب النوعية للخطة - 

نظمة على استخراج يساعد ا�ستاذ بمناقشة م  .أمتار ھي 09بمدافعين متقدمين على مستوى 

الفوز،  إلىما كانت ھذه الخطة ضرورية بالنسبة  إذا: مشكل انط<قا من التناقض اMتي

  السيطرة والحفاظ على النتيجة فكيف نفسر أن الخطة، تسمح وحدھا بتحقيق الفوز؟

  :احتمالين إيجاديمكن    :صياغة فرضيات -

  .ورية بالنسبة للتحقيق الفوزيمكن اAفتراض بأن الخطط الدفاعية ا�خرى غير ضر* 
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يمكن التصور بأن الفوز يتطلب استعمال بعض ا�ساليب الموجودة في كرة اليد والتي ھي * 

وبعد دراسة الفرضيات عن طريق التحليل واAختبار يتوصل .ضرورية لتحقيق الفوز

ة خطط بعد عد إلىالفوز يحتاج  أنواقعية وھي  ا�كثرالتأكد من صحة الفرضية  إلىالمتعلمون 

ما أن يحددوا قائمة لعناصر يحتمل وجودھا في الخطط الدفاعية الموجودة، والتي تغطي 

  )83،82. ص2009،عطا ] أحمد وآخرون.( حاجيات الفوز

   :الكفاءات المستھدفة في الطورين المتوسط و الثانوي. 10.1

لمناھج التدريسية طورين مقتبسة من امن ال وھنا نورد تسلسل الكفاءات المستھدفة لك< •

 .) ،بتصرف2006،اللجنة الوطنية للمناھج(.جميعھا

  :الكفاءات المستھدفة في الطور المتوسط.1.10.1

اكتساب المعارف وتبيين السلوكات وھي ) خاصة بالمرحلة المتوسطة( :الكفاءة النھائية*

والتكيف  التي تؤھل التلميذ للحفاظ على صحته ونموه وقدرة اAتصال والتواصل والتضامن

  .مع جميع الوضعيات المتاحة في ميدان الممارسة

  :الكفاءات الختامية -

المخاطبة مع تقلد  إنتاج حركية منسقة وفعالة وقدرة:للسنة ا2ولى متوسط الختامية الكفاءة -

  .أدوار إيجابية ضمن فوج العمل

لتعارف ضمن تنسيق حركات مركبة في إطار ا:للسنة الثانية متوسط  الختامية الكفاءة -

  .الفوج وتغيير السلوكات عند الضرورة

الحركية حسب متقيدات الوضعية  ا�جاباتتكييف : للسنة الثالثة متوسط  الختامية الكفاءة -

  .والتخطيط لمواجھة المواقف بوسائل وأساليب منھجية

ي تصور سلوكات حركية جيدة بتبني مسعى علم: للسنة الرابعة متوسط  الختامية الكفاءة -

  .في إنجاز المشاريع

  :الثانويالكفاءات المستھدفة في الطور  .2.10.1

تنسيق العمليات الحركية وضبط التصرفات الذاتية في مختلف الوضعيات،  : الكفاءة النھائية*

  .التنظيم والتنفيذ والروح الرياضيةتحترم فيھا مبادئ 
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تلف العمليات الفردية والجماعية تنسيق وتكييف مخ: للسنة ا2ولى ثانوي  الختامية الكفاءة -

  .حسب إيقاع معين،مسافة معينة،شدة معينة

الحركية حسب صيغة  اAستجاباتتكييف وترشيد : للسنة الثانية ثانوي  الختامية الكفاءة -

  .وشكل المواجھة في وضعيات متعلقة بالمسافة،بالشدة بالمدة،بالفضاء

تجابات السلوكية من تنويع ن يتمكن المتعلم من اAسأ: للسنة الثالثة ثانوي  الختامية الكفاءة -

  .شدة الحركة قصد تحسين نتيجة أو منتوج رياضي ذو صبغة جماليةأشكال و

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خFصــة

     A إن بيداغوجية المقاربة بالكفاءات التي من مبادئھا أنھا تعتبر المدرسة امتدادا للمجتمع و

ال و بذلك تستعمل التربية عنصرا فعاA في اكتساب يليق الفصل بينھما في حال من ا�حو

  .المعارف المختلفة

التعلم من حيث تحقيق أھداف مصاغة على اربة إذا ھو توحيد رؤية التعليم و فمسعى ھذه المق

شكل كفاءات قوامھا المحتويات، وتستلزم تحديد الموارد المعرفية و المھارية و السلوكية 

لب في نھاية مرحلة تعلم ما و ذلك كله من اجل الرقي بالفرد لتحقيق الملمح المنتظر للطا

  . المواطن وبدوره في ميادين حياتية شتى



 

 

 :الباب الثاني
الجانب 
  التطبيقي
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  :تمھيــد
إن الھدف ا�ساسي للدراسة الميدانية ھو الوقوف على طبيعة تصور أساتذة التربية   

البدنية و الرياضية في الطورين المتوسط و الثانوي، وذلك من خ<ل التجربة التي خاضوھا 

ومة التربوية في الجزائر، مع أثناء تدريسھم للمادة في ظل التغييرات التي طرأت على المنظ

إدراج بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، وھذا لمعرفة مدى تقارب تصوراتھم أو تباعدھا، وكذا 

  .التأكد من صحة الفرضيات بعد فرز وتحليل النتائج

  :و�جل ذلك كله فان ا�جراءات الميدانية للدراسة تمت وفق الخطوات التالية 

 :ةالمنھج المستخدم في الدراس .1

المنھج المتبع في البحث العلمي يعني إتباع مجموعة من القواعد و ا�سس التي يتم 

 ".وھو الطريقة التي يتبعھا الباحث لدراسة المشكلة واكتشاف الحقيقة"وضعھا إلى الحقيقة 

  ). 89.، ص1995عمار بوحوش، ( 

م إتباع منھج البحث يختلف باخت<ف المواضيع المدروسة، لتحقيق أھداف الدراسة ت

المنھج الوصفي الذي يعتمد على جمع الحقائق و تحليلھا وتفسيرھا Aستخ<ص دAAتھا 

انط<قا من تحديد مشكلة البحث ووضع الفروض ثم اختيار عينة البحث، وأساليب جمع 

المعلومات و البيانات و إعدادھا ووضع قواعد لتصنيفھا ثم تحليلھا وتفسيرھا في عبارات 

  ).44، ص2002حمود عبد الحليم منسي، سھير كامل احمد، م.(واضحة محددة

    Aإلى ث<ث أنماط "فان دالين" متعددة وقد أشار وتتخذ البحوث الوصفية أنماطا وأشكا

والدراسات - )البحوث اAرتباطية(دراسة الع<قات-الدراسات المسحية:رئيسية وھي

  .)125.،ص2007شحام عبد الحميد،.( النمائية

  :ســةمجا#ت الدرا .2

" تالف مجتمع الدراسة من  أساتذة التربية البدنية و الرياضية للطورين :المجال البشري. 

 68أستاذ في الطور المتوسط ،  204(في وAية بسكرة، والبالغ عددھم " المتوسط و الثانوي

  .2009/2010، للعام الدراسي )أستاذ 272(أي مجموع ) أستاذ في الطور الثانوي
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من ) ٪29.41(أي نسبة ) أستاذ في الطور المتوسط 60( فراد العينة المختارينبلغ عدد أوقد ,

   .أستاذ 204المجتمع الكلي الذي يساوي

من المجتمع الكلي  الذي يساوي ) ٪47.05( بنسبةالثانوي، أستاذ في الطور 32ضف إلى ذالك 

  . أستاذ 68

و ) ٪ 33.82(أي ما نسبته  )272(من  )أستاذ 92(المأخوذة من الطورين العينة مجموعوبلغ 

  :المجتمع الكلي إلىالشكلين التاليين يوضحان عدد العينة المدروسة بالنظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

   الثانوي.أ-2  /  المتوسط. أ- 1 .           ساتذةمجتمع ا7من  ةا7ساتذة المختار عينة: (4)شـكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لمجتمع الكليرسم بياني يوضح العينة الكلية وا:)5(شـكل رقم    
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تعتم[د ھ[ذه الطريق[ة عل[ى اختي[ار  و) القصQدية(أو العمدية  العينةوتدخل عينة الدراسة في إطار 

 ا�حص[ائيةمعرف[ة بع[ض مع[الم بالباحث لعينة ي[رى م[ن وجھ[ة نظ[ره و أوج[ه نظ[ر الخب[راء أو 

وھ[ي .)148.،ص1999محم[د حس[ن ع[<وي، "(ا�صلي سليما عالمجتمتمثل لمجتمع معين أنھا 

  .متغيرينة مقصودة من حيث ع

  .وذالك بغية إجراء المقارنة.المتوسط أو الثانوي :الطور المدرس فيه  - 

   .بين ا�ساتذة انتشاراوھي الفئة ا�كثر  )سنة 35و  25.بين(أن يكون  ارتأيناالذي :  نـالس -

نس ا�نثوي وذالك لقلة الج وكانت العينة مقصودة من حيث متغير الجنس: ) ذكـر( : س ـالجن -

  .في تدريس مادة التربية البدنية 

- QQرةـسQQيم  نوات الخبQQت(و الترسQQوكان[[ت العين[[ة مقص[[ودة م[[ن حي[[ث متغي[[ر الترس[[يم ف[[ي :)التثبي

وھ[[ي الس[[نوات الت[[ي .)س[[نوات 10و  ب[[ين س[[نين(   المنص[[ب كأس[[تاذ للتربي[[ة البدني[[ة والرياض[[ية

  .   .لفية الثالثةفي تطبيق ا�ص<حات مطلع ا� البداكانت ا�قرب من حيث 

  :خصائص أفراد العينة

 : المجال الزماني. 2.2

و ماي  مارستمت ا�جراءات الميدانية على طول الفترة الزمنية المحصورة بين شھر 

تمت خطوات إعداد مارس فخ<ل شھر  أشھر 03؛ أي خ<ل مدة زمنية قدرھا 2010

محكمين و بعدھا  ضبط استمارة اAستبيان وعرضھا على المشرف و مجموعة أساتذة 

اAستمارة النھائية، ثم إجراء التطبيق الميداني وجمع البيانات وتفريغھا وتحليلھا Aستخ<ص 

إلى غاية  أفريلا من خ<ل الفترة الممتدة من ا�سبوع الثاني من شھر ئج و مناقشتھا، وھذالنتا

  .الثاني لشھر ماي ا�سبوعبداية 

  :المجال المكاني. 3.2

في الطورين  راء الدراسة الميدانية على أساتذة التربية البدنية و الرياضيةلقد تم إج

  .وAية بسكرةفي "  المتوسط والثانوي"

   

  :أدوات الدراســة .3
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من اجل اختبار الفرضيات المقترحة لبحثنا ھذا و الوقوف على مدى تحققھا، و انط<قا من 

عبارة عن مجموعة من ا�سئلة :" هاستبيان الذي يعرف على ان وھي أداة أھدافه تم إعداد

محمد عبد الفتاح الصيرفي، (".المصممة لجمع البيانات ال<زمة عن المشكلة تحت الدراسة

والذي  ،"المتوسط و الثانوي" ھذا اAستبيان وجه �ساتذة الطورين  و. )115، ص2001

ربعة احتوى على أربعة محاور حيث خصص كل محور لدراسة فرضية من فروض بحثنا ا�

 مر بعدة مراحل بحيث

  :ولقد مر إعدادھا بالخطوات التالية

والبحوث التي تناولت  اAستبياناتعلى بعض  با�ط<عتم القيام  : المسح التوثيقي -1.3

  .ومكونات أداة الدراسة أبعادحول  المقاربة بالكفاءات ھذا ما سمح بتكوين فكرة أولية

مع مجموعة من أساتذة التربية البدنية موجھا أجرى الطالب مقاب<ت :  المقابFت -2.3

استط<عي ويتكون من مجموعة  استبيانلمفتوحة تضمنھا إليھم مجموعة من ا�سئلة ا

من أراء ا�ساتذة لتحديد جوانب بناء ا�داة  اAستفادةقصد  تتعلق بالدراسة المباشرة سئلةا�

لة لجمع البيانات على للتعرف وتدخل ضمن أنواع المقاب.استنادا لفرضيات البحث ومشكلته

إخ<ص عبد (على جميع العوامل والمؤثرات المرتبطة بمشكلة البحث

  .02.أنظر الملحق)156،ص2000الحفيظ،

ا�ساتذة والمعلومات المستقاة من  استجاباتعلى ضوء :  الصورة ا2ولية لRداة -3.3

صورة أولية �داة  التراث النظري والبحوث التي عالجت الموضوع تم التوصل إلى وضع

  .الدراسة

  :من إعداد الصورة ا�ولية ل_داة قام الطالب بـ اAنتھاءبعد :الدراسة ا#ستطFعية -4.3

عرض ا�داة على المشرف وث<ثة أساتذة في تخصص التربية البدنية و خمسة أساتذة من 

  .قسم علم النفس وعلوم التربية

  :وقد أسفرت ھذه الخطوة عما يلي 

  .التعديل في صياغة بعض العبارات لتت<ءم مع الموضوع أكثر -       
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سبعة بنود جديدة تم حذف خمسة عبارات من الصورة ا�ولية كما تم إضافة  -       

  .من المحكمين باقتراح

  :الخصائص السيكومترية 2داة الدراسة   -5.3

عينة قوامھا تم تطبيقھما على للتأكد من توفر ا�داتين على الخصائص السيكومترية 

 استجاباتھمومن خ<ل  استط<عيةأستاذا للتربية البدنية والرياضية كدراسة ) 20(عشرون 

  :تم حساب 

الداخلي على  اAتساقوھو شرط أساسي �ي أداة وقد تم حساب معامل ثبات :  الثبات •

ير �ن تقد طريقة التجزئة النصفية باستعمالوقمنا في ھذه الدراسة  اAستط<عيةالعينة 

مرة واحدة،مما يوفر الكثير من الوقت  اAختبارالثبات فيھا يتم من خ<ل تطبيق 

  .والجھد،التكلفة

إلى قسمين  بعد تطبيقه اAختبارفي ھذه الطريقة يتم تصنيف فقرات  :التجزئة النصفية •

ذات ا�رقام الفردية،ويضم القسم الثاني الفقرات  البنودمتساويين،يضم القسم ا�ول منھا 

 اAختيارفرعيان من  اختيارانت ا�رقام الزوجية،وينظر إلى ھذين القسمين على أنھا ذا

 .بين الدرجات المتحققة عليھا اAرتباطالكلي،لذالك يحسب معامل 

 ككل من اAختبارتقدير لثبات  يمكن الحصول على،سبيرمان براون معادلةوباستخدام  

داة ، أي اAرتباط بين نصفي ا� واAرتباط مدى التماسك التي تبين  .بين نصفيه اAرتباط

 ا#رتباطمعامل  باستخداموالبنود الفردية ، بين درجات ا�جابات عن البنود الزوجية 

 RAA .سبيرمانومن ثم تطبيق معادلة  بيرسـون

والذي  بيرسـون ا#رتباطمعامل  نصفي ا#ختبار بواسطة حساب معامل ا#رتباط بين: أو#

  :معادلته كتالي

  

  

  

  



ا,+$اءات ا����*%�                  $ا�ـ(ا��� ا� 

 �.�را-�

 
 

 

  

 )X(ذات ا�رقام الفردية البنودمجموع تكرارات  -

    )Y(ذات ا�رقام الفردية البنود مجموع تكرارات -

  )160.،ص2000،سامي ملحم(      )N(     حــجـم العـينـة  -    

  :قانون معادلة سبيرمان براون

  

RAA ═   (   I*RP   _)                                              . معادلة سبيرمان. RAA  

               1+(I-1)*RP                                      .   بيرسون ا#رتباطمعامل  .RP 

  .I 2=وھي   ا#ستبيانالتي قسم إليھا  ا2جزاءعدد  

أستاذ وبعد   20بعد تطبيق اAستبيان على عينة استط<عية تتألف من :حساب ثبات اAستبيان

  .ارة إلى نصفين أسئلة فردية وأسئلة زوجية وبعد تفريغ التكرارات تجزيء اAستم

 A 01=نعم :  تم منح درجات للبدائل نعم و  . A 00= و .  

اAختيار . 01. اAختيار ا�ول  02:  وفي حالة ا�سئلة ذات اAختيارات الث<ثية تم منح درجة

  .اAختيار الثالث   00الثاني و   

  .في الدرجات التي منحت لھا (*) بجمع عدد ا�جابات مضروبة وتم حساب التكرارات

  )x(رمزھا ...... -5- 3- 1: ا�سئلة الفردية -

  )y(رمزھا....... -6-4-2: ا�سئلة الزوجية -

  :وكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول

     x  ∑     ² x  ∑    y   ∑  ² y  ∑    ² )x ( ∑    ² )y ( ∑    y*x   ∑   

253  3825  213  2925  64009  45369  3043  

  20= حجم العينة    Nحيث   

  :وعلى ضوء ھذه النتائج تم تطبيق القانون اEتي =يجاد اGرتباط بين طرفي اGستبيان
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  :&يجاد الثبات نجدوبتطبيق معادلة سبيرمان براون    RP0.54 =   :ومنه 

  

RAA ═   (   I*RP   _)                                              . معادلة سبيرمان. RAA  

               1+(I-1)*RP                             0.54 =  بيرسون ا#رتباطمعامل  .RP 

  .I 2 =وھي   ا#ستبيانالتي قسم إليھا  ا2جزاءعدد    

  

  

  

  .اAستبيان يتمتع بثبات مقبول إحصائياأي أن .)0,70(:يساوي  اAستبيانثبات  •

والخصائص التي يجب أن تتميز بھا ا�دوات  يعتبر الصدق من أھم الصفات :الصدق 

المستخدمة في البحث ، فبا�ضافة إلى صدق المحكمين المشار إليه سابقا تم حساب الصدق 

    √ر.   والذي يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات ل<ستبيانالذاتي 

وي تيح اAستبيان مما يعني أن)  0,83 ═ √0,70 (  :يساوي  ل<ستبيان الصدق الذاتي •

 .الصدق الذاتيعلى 

  :وصف الصورة النھائية 2داة الدراسة  -6.3

  :فكانت كما يلي وفقا للخطوات السابقة الذكر تكونت الصورة النھائية �داة الدراسة

ذات البنود تكون من مجموعة  ،فاءاتالمقاربة بالكبمنھج و المتعلق  المحور ا2ول .1

    ).9- 8 - 7 - 6 -5 - 4 - 3 -2 -1(ا�رقام 

تكون من مجموعة بنقص الوسائل التربوية في المؤسسات و المتعلق  المحور الثاني .2

 ).- 17 - 16 -15 -14 -13 - 12 - 11 -10(ذات ا�رقام  البنود

  0.70= ا�ستبيان ثبات أن نجد              
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تكون من  كفاءات،وفق المقاربة بال بالعملية التقويمية،والمتعلق  المحور الثالث .3

  ). 25 - 24 - 23 -22 - 21-20-19- 18(ذات ا�رقام  البنودمجموعة 

تكون من مجموعة  ،المقاربة بالكفاءاتبتكوين ا�ساتذة وفق و المتعلق  المحور الرابع

 .)35-34- 33- 32 -31 -30 -29 - 28 - 27 -26(ذات ا�رقام  البنود

 :الطريقة ا!حصائية المستعملة

حساب الصدق والثبات �داة المستخدمة في �ساليب ا�حصائية في بعض ا استخدامتم 

  :البحث،وھذه ا�ساليب ھي

  .بيرسون  ـاAرتباط لمعامل *   

  )310،ص2000إخ<ص محمد عبد الحفيظ وآخرون،(

 ).142،ص2002آخرون،مروان أبو حويج و.(معادلة التصحيح لسبيرمان براون*   

في ) اAستبيان(انات المجمعة بواسطة ا�داة المستعملة بعد مرحلة التطبيق ثم تفريغ البيو

الجداول بغرض تحليلھا ومعالجتھا إحصائيا عن طريق مجموعة من العمليات وذلك �يجاد 

  :التحلي<ت ا�حصائية التالية

جابات مفردات العينة، وأيضا رات والنسب المئوية لوصف مختلف إالتكرا •

جابات الفروق الموجودة بين مختلف ا�م لوصف البيانات وإعطاء فكرة عن حج

 .عن ا�سئلة لدى أساتذة الطورين المتوسط و الثانوي

الذي يعتبر من أكثر اAختبارات ال<معلمية أھمية �نه ) ²كا( استعمال اختبار •

قياس الفروق بين ل ھذا حثنابيستخدم �غراض عديدة، ويعتبر ھو ا�نسب ل

 �نه يعتمد في جمع المعلومات على.انويا�ساتذة في الطورين المتوسط و الث

  .تالتكرارات وA يعتمد على الدرجا

  : وفق الخطوات التالية 2ويحسب معامل كا

 .و التكرارات المتوقعة) الواقعية ( شاھدةتحسب التكرارات الم )1

 ).المشاھدة و المتوقعة الواقعية–انط<قا من التكرارات السابقة (المحسوبة  2إيجاد كا )2

  2                                                 :المعادلة التاليةباستخدام 
  ) التكرارات المتوقعة  – مشاھدةالتكرارات ال(مج                        
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                                                   ــــــــــــــــــــــــــــ   = 2كا             
  التكرارات المتوقعة                                                 

  

  2                         :                       و باختصار
                                        ЭЭЭЭ     ) تت  -مت (  

   =  2كا                          
  تت                                                     

   :                                          بحيث   

 э    : المجموع  

  .المشاھد.  التكرار الواقعي: ت و

  .التكرار المتوقع: ت م

  :إيجاد درجة الحرية و ذلك بالشكل الموالي )3

  ).   1-عدد ا2عمدة )(1-عدد الصفوف =(درجة الحرية 

   )0.05(و ذلك عند مستوى الدAلة ةيالجدول 2كامة المحتوية بقي 2مقارنة قيمة كا )4

  ).233.،ص 1999مصطفى بوزازة، (.تحليل النتيجة المحصل عليھا



 

 

  
  خامسالفصـل ال
  

  عرض و تحليل النتائج
  

  تمھيــد
  عرض و تحليل نتائج الفرضية ا7ولى .1
  عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية .2
 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة .3
 الفرضية الرابعةعرض و تحليل نتائج  .4
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  :تمھيــــد
يھدف الباحث في ھذا الفصل إلى عرض النتائج كما أفرزتھا المعالجات ا�حصائية 

للبيانات المحصل عليھا بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة المدروسة، ثم تحليل ھذه النتائج 

ر للتحقق من صحة الفرضيات المصاغة، حيث يتم تخصيص محورا لكل فرضية في إطا

عرض ھيكلي يتمثل في كتابة نص الفرضية يليه مباشرة جدول أو جداول الخاصة بھا مع 

  .التحليل اعتبارا من أن كل فرضية تمثل جانبا من جوانب ا�شكالية

  : عرض نتائج الفرضية ا2ولى. 1

#توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات  :الفرضية •

 .اتذة الطور المتوسط والثانوييبن أس

  ). 09- 08 – 07 – 06 – 05 –04 – 03 – 01( ذات ا�رقام  البنودويشتمل على  

 مناقشة وتفسيروضعت بغرض استعمالھا في ) 07(رقم  بندالفرعية لل العبارة: م<حظـــة

  .النتائج

  ؟)التدريس بالكفاءات(ھل يتوفر لديك المنھاج الجديد: ا2ول بندال

  06قمجدول ر

  

   

  

    

  

  

ولدى )%93.33(ن<حظ أن أغلب ا�جابات كانت بنعم حيث بلغت النسبة �ساتذة المتوسط

من ا�ساتذة في الطور المتوسط )% 15.62(و ) % 06.66(مقابل  )%84.37(الثانوي

مما يدل على أن أغلب ا�ساتذة لديھم المنھاج الجديد .A: بـ اوالثانوي على التوالي أجابو

  .لبيداغوجية الكفاءات

  

  كيف ترى المفاھيم والمصطلحات الواردة في المنھاج الجديد؟  :الثاني بندال

  
    ة المئوية النسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  84.37  93.33  27  56  نعم

�  04  05  06.66  15.62  

  100  100  32  60  المجموع
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           07جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

لحات على أن المفاھيم والمصط تتركزن<حظ �ن أغلب ا�جابات  07رقممن خ<ل الجدول 

�ساتذة الثانوي ) %46.66(و) %50(بنسبالواردة في المناھج الجديدة غير مفھومة 

 والمتوسط على التوالي ثم تليھا في المركز الثاني الفئة التي ترى بأنھا مفھومة بنسبة

،أما النسبة ما مفھومة ترى بأنھا إلى حد)%28.33(ترى للثانوي والمتوسط)37.50%(

  .ھومة بالنسبة �ساتذة المتوسط وإلى حد ما مفھومة �ساتذة الثانويالمتبقية فتوزعت بين مف

ھل ترى بأن صياغة الكفاءات الواردة في المنھاج تعيق تطبيق ھذه المقاربة :لثالثا بندال

   ميدانيا؟

  08جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

�ساتذة )%83.33(أن أغلب ا�جابات كانت نعم بنسبة 08رقم يتضح من خ<ل الجدول   

من ا�ساتذة في )% 37.50(و ) % 16.66(مقابل .�ساتذة الثانوي)%62.50(المتوسط و

،ومن خ<ل ھذه النسب نستنتج أن A : بـ االطور المتوسط والثانوي على التوالي أجابو

  
     ة المئوية النسب  التكرارات

  المتوسطأساتذة
الثانوي  تذةأسا

  %ث  %م 

  50.00  46.66  16  28  غير مفھومة

  12.50  28.33  04  17  إلى حد ما مفھومة

  37.50  25.00 12 15  مفھومة

  100  100  32  60  المجموع

  
     ة المئوية النسب  التكرارات

   %ث   %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  62.50  83.33  20  50  نعم

�  10  12  16.66  37.50  

  100  100  32  60  المجموع



               ا��!�34و�2.% 1ــ$ض                       /�
"ا�ا���
  

 

صياغة الكفاءات الواردة في المناھج الجديدة تعيق من تطبيق ھذه ا�خيرة ميدانيا وھذا لدى 

  .أساتذة الطورين بنسب متفاوتة

ھل ترى بأن صياغة المؤشرات التعلمية الواردة في منھاج الكفاءات تعيق  :بعارال بندال

   تطبيق ھذه المقاربة ميدانيا؟

  09جدول رقم -

  

  

  

  

  

  

أن أغلب ا�جابات كانت نعم �ساتذة المتوسط حيث  09يتضح من خ<ل الجدول رقم  

ن صياغة المؤشرات التعلمية الواردة في منھاج الكفاءات تعيق تطبيق منھم أ)%66.66(يرى

 من أساتذة )%56.25(بالمقابل يرى.يرون العكس) %33.33(بينما  ھذه المقاربة ميدانيا

  أجابوا بـ A )%43.65(و.ھذه المقاربة ميدانياأن ھذه الصياغة Aتعيق أبدا تطبيق  ثانويال

صياغة ا�ساتذة في ما يخص  أراءھنالك اخت<ف في ھذا الجدول أن  لونستنتج من خ<

   .ميدانيا بالكفاءات التي تعيق تطبيق ھذه المقاربة  المؤشرات التعلمية

ھل محتوى المنھاج الحالي # يتوافق مع مستوى التFميذ فعF في ھذه المرحلة  الخامس بندال

  ؟          من التعلم

  10جدول رقم -

  

  

  

  

  

  

  
      ة المئوية النسب  التكرارات

   %ث   %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  43.65  66.66  14  40  نعم

�  20  18  33.33  56.25  

  100  100  32  60  المجموع

  
     ئوية ة المالنسب  التكرارات

   %ث   %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  75.00  70.00  24  42  نعم

�  18  08  30.00  25.00  

  100  100  32  60  المجموع
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�ساتذة المتوسط )%70(أن أغلب ا�جابات كانت نعم بنسبة 10يتضح من خ<ل الجدول رقم  

اتذة في الطور المتوسط والثانوي من ا�س)%25(و ) % 30(مقابل .�ساتذة الثانوي)%75(و

محتوى المنھاج الحالي A يتوافق أن A ،ومن خ<ل ھذه النسب نستنتج : بـ اعلى التوالي أجابو

   .أساتذة المادة أراءحسب  مع مستوى الت<ميذ فع< في ھذه المرحلة من التعلم

قاربة تطبيق محتوى منھاج التدريس وفق الميصعب حسب رأيك، ھل  :السادس البند

  بالكفاءات فع? ميدانيا ؟  

  11جدول رقم -     

  

  

  

  

  

�ساتذة )%60(ةأن أغلب ا�جابات كانت نعم بنسب 11يتضح من خ<ل الجدول رقم  

من ا�ساتذة في الطور )%25(و ) % 40(مقابل .�ساتذة الثانوي)%75(المتوسط و

يصعب  هأنA ،ومن خ<ل ھذه النسب نستنتج : بـ االمتوسط والثانوي على التوالي أجابو

،وأرجع ا�ساتذة في تطبيق محتوى منھاج التدريس وفق المقاربة بالكفاءات فع< ميدانيا

  . الصعوبة إلى عدة أسباب سنعددھا Aحقا إجاباتھم ھذه

المسطرة والمنبثقة من ھذا  ةتحقيق الكفاءات التعلمي  صعب الوصول إلىھل ي:سابعال بندال
  المنھاج؟

  
  
      12جدول رقم 

  
    ة المئوية النسب  التكرارات

   %ث   %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  75.00  60.00  24  36  نعم

�  24  08  40.00  25.00  

  100  100  32  60  المجموع

  
    ة المئوية النسب  التكرارات

  %ث  %م   الثانوي  تذةأسا  المتوسطأساتذة

  12.50  11.66  04  07  دائما

  78.12  66.66  25  40  أحيانا
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يصعب الوصول إلى  هن<حظ �ن أغلب ا�جابات تتركز على أن 12 رقممن خ<ل الجدول  

�ساتذة الثانوي  )%66.66(و )%78.12(بنسبأحيانا المسطرة  ةتحقيق الكفاءات التعلمي

  يصعب الوصول إلى#  من أساتذة المتوسط أبدا )%21.66( تليھا نسبة.والمتوسط على التوالي

بينما الفئة التي دائما ما .أساتذة الثانويمن  )%09.37(مقابل  المسطرة ةتحقيق الكفاءات التعلمي

في )%12.50(في المتوسط و)%11.66(فبلغت تحقيق الكفاءات  الوصول إلىعليھا يصعب 

يجدون صعوبات أو  أحيانا مافي الطورين  اتذة ونستنتج من كل ھذا أن أغلب ا�س.الثانوي

  .وفق بيداغوجية الكفاءات المسطرة ةتحقيق الكفاءات التعلمي  الوصول إلىيفشلون في 

  الدراسي الوارد في المنھاج؟ھل تلتزم في عملك بمحتوى المقرر  :الثامن بندال

  13جدول رقم

  

  

  

  

�ساتذة المتوسط )%60(بنسبة #بـ أن أغلب ا�جابات كانت  13يتضح من خ<ل الجدول رقم 

من ا�ساتذة في الطور المتوسط  )%31.25(و ) % 40(مقابل .�ساتذة الثانوي)%68.75(و

وفي  ا�ساتذةأغلب  أنومن خ<ل ھذه النسب نستنتج  ، نعـم: بـ اانوي على التوالي أجابووالث

القائم على  بمحتوى المقرر الدراسي الوارد في المنھاج ون في عملھملتزمي Aالطورين 

  .بيداغوجية المقاربة بالكفاءات

  09.37  21.66 03 13  أبدا

  100  100  32  60  المجموع

  
    ة المئوية النسب  التكرارات

   %ث   %م  أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  31.25  40.00  10  24  نعم

�  36  22  60.00  68.75  

  100  100  32  60  المجموع
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من  تطبيقه البدنية يعيقلكفاءات في التربية ج اـل صعوبة محتوى منھحسب رأيك ھ : التاسع بندال

  14الجدول رقم          ؟طرف ا7ستاذ ميدانيا

  

  

  

  

  

�ساتذة المتوسط )%58.33(كانت نسبتھا نعمأن ا�جابات بـ  14يتضح من خ<ل الجدول رقم  

من ا�ساتذة في الطور المتوسط ) %31.25(و ) % 41.66(مقابل .�ساتذة الثانوي)%68.75(و

ا�ساتذة كثر من نصف ، ومن خ<ل ھذه النسب نستنتج أن أ #: بـ اوالثانوي على التوالي أجابو

  نية يعيق تطبيقه من طرف ا�ستاذ ميدانياصعوبة محتوى منھج الكفاءات في التربية البديرون أن 

  .وھذا بنسب متقاربة بين أساتذة الطور المتوسط والثانوي 

  .ا2ولدراسة الفروق بين أساتذة الطورين في المحور  •

المتوسط و " الطورين  أساتذةالفروق بين  انبيني: )61(الجدول رقمو) 51(جدول رقم  •

  .مقاربة بالكفاءاتالفي صعوبة تطبيق محتوى منھج " الثانوي 

 أساتذة  ا!جــابة     

  الطور

  #  نـــعم

  ممجـموع ت 
 %  تت   مت   %  تت   مت 

  420  32,61  143,47  137  67,38  276¸52  283  المتــوســط

  224  37,05  76,52  83  62,94  147¸47  141  الثــانــوي

  644      220      424  المــجموع

 .التكرار المتوقع: ت ت                         .                التكرار المشاھد: م ت

  

  
     ة المئوية النسب  التكرارات

   %ث   %م  أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  68.75  58.33  22  35  نعم
�  25  10  41.66  31.25  

  100  100  32  60  المجموع

 محـسوبة 2كا   2كا  مستوى  درجة المـقارنة اتخاذ القـرار
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  16جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

 )0,05(  عند مستوى دAلة)01,27(المحسوبة و التي تساوي  ²كا أن أع<ه ح من الجدوليتض

  .)3,84(المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا )01(ودرجة حرية تساوي 

  الفرض البديل ونرفضومنه نقبل الفرض الصفري ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا(

بالمحور ا�ول فقمنا بتفريغھا في أما العبارات أو البنود الث<ثية اAختيار والخاصة  -

 )  07 -  02:( العباراتوھي : الجدول التالي

الفروق في إجابات ا2ساتذة حول  انيوضح:)81(رقم جدولال و )71(جدول رقم  -

  .)للمحور ا2ول ةتابعال)(07 -02( العبارات 

  ا!جــابة       

  أساتذة الطور
  مفھومة/دائمـاَ 

 حد ما إلى/أحيانـاَ 

  مفھومة
  مجـموع  غير مفھومة/ـداَ أب

 مت 
  %  تت   مت  %  تت   مت   %  تت   مت 

 120  23,33  28,04  28  47,50  56,08  57  29,16  35,86  35  المتــوســط

 64  23,43  14,95  15  45,31  29,91  29  31,25  19,13  20  الثــانــوي

 184      43      86      55  المــجموع

  .التكرار المتوقع: ت ت                       )17(جدول رقم                     . التكرار المشاھد:م ت

  18جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

  .07و02الفروق في نتائج العبارات نتائج يوضح)18(جدول رقم  -

  ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا(: فإن  ومنه

عند مستوى  0,075المحسوبة و التي تساوي  ²كا أن أع<ه ولايتضح من الجدحيث 

  05,99المجدولة والتي تساوي  ²اصغر من كا 2ودرجة حرية تساوي  0,05دAلة 

 مجـدولة الد#لة  الحـرية 

 1,27 3,84 0,05 1 ج2كا <م2كا دالة إحصائيا 

 المـقارنة اتخاذ القـرار
  درجة

 الحـرية 

  مستوى

 الد#لة 

   2كا

 مجـدولة
 محـسوبة 2كا

 0,075 05,99 0,05 02 ج2كا <م2كا دالة إحصائيا 
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نقبل نستطيع القول بأننا  ل النتائج المتحصل عليھا من الجداول السابقةومن خ< وبالتالي •

توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق  #ه نفإالفرض الصفري الموضوع وعليه 

 .ن أساتذة الطور المتوسط والثانويمحتوى منھج المقاربة بالكفاءات يب

  .وبالتالي فالفرضية ا2ولى محققة

  :ضية الثانيةعرض نتائج الفر. 2 

#توجد فروق دالة إحصائيا في نقص الوسائل التربوية المعيقة لتطبيق  :الفرضية •

  .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي تبالكفاءاالتدريس 

  ).17 -16 -15 - 14 - 13 - 12 - 11 -10(ذات ا�رقام  بنودالوتشتمل على 

مناقشة غرض استعمالھا في وضعت ب) 13-11 (رقم  بندينات الفرعية للالعبار :م<حظة

  .النتائجوتفسير 

الوسائل ال?زمة للتدريس وفق  إلىر فتقالمؤسسة التي تدرس فيھا ت ھل :عاشرال بندال 

  المقاربة بالكفاءات؟

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:19جدول رقم

  

   

  

    

  

كانت بنعم  أساتذة المتوسط إجاباتمن  )%46.66(أن  19من خ<ل الجدول رقم ن<حظ 

،أما إجابات A فكانت لدى المتوسط )%68.75(الثانويبلغت النسبة �ساتذة  و حيث

ھناك فروق في نسبة ا�جابات بين مما يدل على أن ،  لثانويل) %31.25(و)53.33%(

  .أخرى إلىا�مكانيات من مؤسسة  اخت<فوھذا يرجع إلى في ھذا السؤال أساتذة الطورين 

ھل المساحة المخصصة للتربية البدنية و الرياضة مھيأة كما ينبغي لقيامك  :الحادي عشر بندال
  بعملك؟

  البندت ونسب ا�جابات عن ھذا نعرض فيه التكرارا:20جدول رقم

  
    ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م     أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

  68.75  46.66  22  28  نعم

�  32  10  53.33  31.25  
  100  100  32  60  المجموع

  
     ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    المتوسطأساتذة
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ة المساحة المخصص بان امن ا�ساتذة أجابوا�غلبية  أن 20ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

و  )% 80( ھم بعملھم وكانت النسبكما ينبغي لقيام مھيأةغير للتربية البدنية و الرياضة 

المساحة بان  نسبة إجابات وكانتالطور المتوسط والثانوي على التوالي  �ساتذة )87.50%(

للمتوسط )%20(ھم بعملھمكما ينبغي لقيام مھيأةالمخصصة للتربية البدنية و الرياضة 

أغلب ا�ساتذة يعانون من نقص التھيئة ومن خ<ل ھذه النسب نستنتج أن  انويللث )%12.50(و

   .في الساحات والم<عب التي يعملون فيھا

ا ھتمام من طرف المؤسسة  بتحسين الم?عب التي تؤدى فيھقلة ا ھل ھناك  :الثاني عشر بندال

  حصة التربية البدنية ؟

  بندات عن ھذا النعرض فيه التكرارات ونسب ا�جاب:21جدول رقم

  

   

  

    

أساتذة المتوسط  من إجابات )%48.33(أن  21ن<حظ من خ<ل الجدول رقم                

     كانت بنعم حيث

 )%51.66(،أما إجابات A فكانت لدى المتوسط )%37.50(بلغت النسبة �ساتذة الثانويو 

في الطورين يرون أن ھناك  ا�ساتذةوھذا يدل على أن أكثر من نصف ، للثانوي) %62.50(و

حصة التربية من طرف المؤسسات التربوية لتحسين حالة الم<عب التي تؤدى فيھا  اھتمام

  .البدنية

يتناسب مع ا&مكانيات والوسائل المتوفرة � ھل عدد الت?ميذ في ا7قسام  :الثالث عشر بندال
  في المؤسسة ؟

  بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:22جدول رقم

  87.50  80  28  48  ھيأةغير م

  12.50  20  04  12  مھيأة

  100  100  32  60  المجموع

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث %م  أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  37.50  48.33  12  29  نعم
�  31  20  51.66  62.50  

  100  100  32  60  المجموع
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حيث  بنعمأساتذة المتوسط كانت  من إجابات )%83.33(أن  22ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

فكانت لدى المتوسط  #،أما إجابات )%93.75(و بلغت النسبة �ساتذة الثانوي

في الطورين  ا�ساتذةا�غلبية الساحقة من وھذا يدل على أن ، للثانوي) %06.25(و)16.66%(

   عدد الت<ميذ في ا�قسام A يتناسب مع ا�مكانيات والوسائل المتوفرة في المؤسسةيرون أن 

  تلجئ عندما � تجد الوسائل لتنفيذ احد النشاطات أو ا7ھداف؟ اإلى ماذ :الرابع عشر بندال

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:23جدول رقم

  

   

  

    

أساتذة المتوسط كانت  من إجابات )%75(أن  23ن<حظ من خ<ل الجدول رقم                

  حيث نعمـ ب

فكانت لدى المتوسط  #،أما إجابات )%78.12(ذة الثانويو بلغت النسبة �سات  

يلجأون إلى  في الطورين ا�ساتذة أغلبوھذا يدل على أن أكثر ، للثانوي) %21.87(و)25%(

ه،وذالك ليصبح الوسائل لتنفيذعندما A يجدون  تكييف النشاط المقرر في المنھج التربوي 

  .انيتماشى مع المعطيات المتوفرة لديھم في الميد

عدم توفر وسائل العمل يدفعك إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط  :خامس عشرال بندال
  ؟تروحي بديل

          42جدول رقم 

  
     ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  93.75  83.33  30  50  نعم

�  10  02  16.66  06.25  

  100  100  32  60  المجموع

  
      ة المئويةالنسب  راتالتكرا

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  78.12  75  25  45  تكيفه
  21.87  25  07  15  تلغيه  

  100  100  32  60  المجموع

    النسب  التكرارات  
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عدم توفر وسائل العمل ن<حظ �ن أغلب ا�جابات تتركز على أنه  24من خ<ل الجدول رقم  

%) 71.66(بنسب إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بديل ا�ساتذةيدفع أحيانا 

ذة المتوسط من أسات %)25(تليھا نسبة .�ساتذة الثانوي والمتوسط على التوالي %)53.12(و

  ستخدمون نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بديلي من أساتذة الثانوي أبدا A%)43.75(و

فكانت النسبة  إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بديل ما تلجئ بينما الفئة التي دائما.

ج ونستنت.في الثانوي)%03.12(المتوسط ولدى أساتذة )%03.33(بلغتو ا�ضعف من ا�جابات 

ا�ساتذة  في الطورين يدفعھم أحيانا عدم توفر وسائل العمل إلى استخدام  أن أغلب ،من كل ھذا

  .نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بديل لمواجھة ھذا النقص لما لھذا النشاط من خصائص

ھل نقص الوسائل التربوية يدفع بعض الت?ميذ إلى العزوف عن النشاط  :السادس عشر بندال

  ص؟خ?ل الحص

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:25جدول رقم

  

   

  

    

  

 حيث  بنعمأساتذة المتوسط كانت  باتمن إجا )%66.33(أن  25ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

،أما إجابات A فكانت لدى المتوسط )%56.25(بلغت النسبة �ساتذة الثانوي

  %ث  %م    يالثانو  تذةأسا  طالمتوس أساتذة

  03.12  03.33  01  02  دائما

  53.12  71.66  17  43  أحيانا

  43.75  25 14 15  أبدا

  100  100  32  60  المجموع

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  56.25  66.33  18  40  نعم

�  20  14  33.66  43.75  

  100  100  32  60  المجموع
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في الطورين  ا�ساتذةوھذا يدل على أن أكثر من نصف ، للثانوي) %43.75(و)33.66%(

 نقص الوسائل التربوية يدفع بعض الت<ميذ إلى العزوف عن النشاط خ<ل الحصصيرون أن 

  .التي يقومون بإجرائھا أسبوعيا معھم

المؤسسات ية الخاصة بالممارسة الرياضية في ھل نقص الوسائل التربو:السابع عشر بندال

   التربوية يعيق تطبيق التدريس بالكفاءات

  بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:26جدول رقم

  

   

  

    

  

 المباشر لخدمة الفرضية الموضوعة بندالذي يعرض نتائج الو 26ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

لتربوية حول ما إذا كان نقص الوسائل التربوية الخاصة بالممارسة الرياضية في المؤسسات ا

بنعم حيث بلغت  اأجابوالساحقة من المفحوصين وكانت ا�غلبية  يعيق تطبيق التدريس بالكفاءات

أما إجابات  أساتذة الثانويلدى  ،)%87.50(كانت النسبةو أساتذة المتوسط لدى  )%96.33(النسبة

في  ذةا�سات أغلبوھذا يدل على أن ، للثانوي) %12.50(و)%03.33(فكانت لدى المتوسط  #

الخاصة بالممارسة الرياضية في المؤسسات نقص الوسائل التربوية أن  يتفقون علىالطورين 

لما لھذه ا�خيرة من فضل في تسھيل عملية التعلم  التربوية يعيق تطبيق التدريس بالكفاءات

  .الحركي والمساھمة في التحفي على ا�داء بالنسبة للمتعلم

  .ن في المحور الثانيدراسة الفروق بين أساتذة الطوري •

المتوسط و الثانوي " الطورين  أساتذةالفروق بين  يبينان: )82(والجدول رقم) 72(جدول رقم 

 .في نقص الوسائل التربوية المعيقة لتطبيق التدريس بالكفاءات "

   )72(جدول رقم  •

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  % %  أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  87.50  96.66  28  58  نعم

�  02  04  03.33  12.50  

  100  100  32  60  المجموع

  ا!جــابة       

  أساتذة الطور

  مجـموع  #                نـــعم          

 %  تت   مت   %  تت   مت   مت 
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   التكرار المتوقع: ت ت                            .     التكرار المشاھد: م ت        

  28جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(استخدام اختبار  ومن الجدول السابق و بعد

  )82(جدول رقم 

 المـقارنة اتخاذ القـرار
درجة 

 الحـرية

مستوى 

 الد#لة

  2كا

 مجـدولة

 2كا

 محـسوبة

ج2كا <م2كا دالة إحصائيا  1 0,05 3,84 0,23 

ى دAلة عند مستو  0,23 المحسوبة و التي تساوي ²كا أن أع<ه يتضح من الجدول

  .3,84 المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا 01ودرجة حرية تساوي  0,05

  ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا(

  

  

  

  ).51: (العبارة رقم تحليل نتائج يشتمل على:  )92(جدول رقم 

 ا!جــابة     

  

  أساتذة الطور

  مجـموع  أبدا  أحيانا  دائما

  %  تت   مت  %  تت   مت   %  تت   مت  مت 

 60  25  18,91  15  71,66  39,13  43  03,33  01,95  02  وســطالمتــ

 32  43,75  10,08  14  53,12  20,86  17  03,12  1,04  01  الثــانــوي

 92      29      60      03  المــجموع

  .التكرار المتوقع: ت ت                .                            التكرار المشاھد: م ت

  30جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(دام اختبار ومن الجدول السابق و بعد استخ

  15يبرز نتائج دراسة الفروق بين ا2ساتذة حول السؤال رقم)30(رقم  جدولال

  420  29,04  119,34  122  70,95  300,65  298  المتــوســط

  224  27,23  63,65  61  72,76  160,34  163  الثــانــوي

  644      183      461  المــجموع
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 المـقارنة اتخاذ القـرار
درجة 

 الحـرية

مستوى 

 الد#لة

  2كا

 مجـدولة

 2كا

 محـسوبة

ج2كا <م2كا دالة إحصائيا  2 0,05 5,99 3,43 

 0,05عند مستوى دAلة  3,43المحسوبة و التي تساوي  ²كا أن أع<ه ليتضح من الجدو

  .5,99المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا 2ودرجة حرية تساوي 

     ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا(

بأننا نقبل  نقول والخاصة بالفرضية الثانية، )30( والجدول،)28(نتائج الجدول وعليه ومن 

توجد فروق دالة  # هوعليه يمكننا القول أن رفض الفرض البديلون الفرض الصفري الموضوع

ت، يبن أساتذة الطور اإحصائيا في نقص الوسائل التربوية، المعيقة لتطبيق التدريس بالكفاء

  .ومنه فالفرضية الثانية محققة.المتوسط والثانوي

  :عرض نتائج الفرضية الثالثة. 3
ية التقويمية وفق بيداغوجية عوقات تطبيق العملم توجد فروق دالة إحصائيا فيA :الفرضية •

 .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي الكفاءات ميدانيا

  .)25-24- 23- 22-21-20- 19-18(ذات ا�رقام  البنودشتمل على وت

  

  ءات الوارد في المنھاج الجديد ؟ھل أطلعت على محتوى التقويم بالكفا :الثامن عشر بندال

  بندالتكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا النعرض فيه :31جدول رقم

  

   

  

    

  

ية وكانت ا�غلب 18رقم  بندوالذي يعرض نتائج ال 31ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

لدى أساتذة  )%96.33(حيث بلغت النسبة بنعم اأجابوالساحقة من ا�ساتذة المفحوصين 

فكانت لدى المتوسط  #، لدى أساتذة الثانوي أما إجابات )%87.50(المتوسط و كانت النسبة

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  87.50  96.66  28  58  نعم

�  02  04  03.33  12.50  

  100  100  32  60  المجموع
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على  اطلعواا�ساتذة في الطورين  أغلبوھذا يدل على أن ، للثانوي) %12.50(و)03.33%(

للمادة ،المتواجد لديھم وفي  لتقويمية بالكفاءات الوارد في المنھاج الجديدا محتوى العملية

  .المؤسسات التي يدرسون فيھا

  ة التقويم بصفة منتظمة؟بإجراء عملي من الصعب عليك القيام ھل  :التاسع عشر بندال

  .البندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا :32جدول رقم

  

   

  

    

  

أساتذة إجابات وكانت 19رقم بندوالذي يعرض نتائج ال 32ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

أساتذة الثانوي  بينما لدى).%51.66( # و )%48.33(مقسمة بين نعم المفحوصين المتوسط 

#  �جابات )%34.37( مقابل )%65.62(حيث بلغت النسبةھي ا�كبر  نعمفكانت إجابات 

في مواجھة ون<حظ من خ<ل ھذه النسب أن أساتذة الثانوي ھم ا�كثر من أساتذة المتوسط .

ا يخص صعوبة ھناك فروق في إجابات ا�ساتذة فيمصعوبات في إجراء التقويم بإنتظام أي أن 

  .بإجراء عملية التقويم بصفة منتظمةالقيام 

  لكفاءات ؟   كاف &جراء عملية التقويم المستمر لزمن الحصة غير ھل  :عشرون بندال

  البندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا :33جدول رقم

  

   

  

    

  

أساتذة وكانت إجابات 20رقم بندوالذي يعرض نتائج ال 33ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

غير كاف �جراء عملية التقويم المستمر والثانوي أغلبھا تؤيد بأن زمن الحصة  المتوسط 

 أساتذة الثانوي حيثبنسبة أكبر لدى و  للمتوسط )%66.66( بنسب.للكفاءات

  
       يةة المئوالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  65.62  48.33  21  29  نعم

�  31  11  51.66  34.37  

  100  100  32  60  المجموع

  
       ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  87.50  66.66  28  40  نعم

�  20  04  33.33  12.50  

  100  100  32  60  المجموع
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أساتذة الثانوي كانت إجابات  لدى  ) 12.50%(A فكانت إجاباتبقية  بينما).%87.50(بلغت

أساتذة الطورين  ون<حظ من خ<ل ھذه النسب أن.)%33.33(الطور المتوسط اكبربـي ف #

ولكن النسبة  المستمر للكفاءاتزمن الحصة غير كاف =جراء عملية التقويم  يرون بأن

  .تختلف حيث كانت اEعلى لدى أساتذة الطور الثانوي

        ھل تصعب عليك عملية التقويم بالكفاءات التدريس أكثر؟  :الواحد والعشرون بندال

  نعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا السؤال:34جدول رقم

  

   

  

    

  

أساتذة وكانت إجابات 20رقم بندوالذي يعرض نتائج ال 34ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

التدريس عملية التقويم بالكفاءات تصعب عليھم المتوسط  والثانوي أغلبھا تؤيد بأن 

بينما بقية ).%84.37(بلغت أساتذة الثانوي حيثبنسبة أكبر لدى للمتوسط و  )%68.33(بنسب.أكثر

في الطور المتوسط  #كانت إجابات  و. أساتذة الثانوي لدى  ) %15.62(إجابات A فكانت

عملية التقويم ون<حظ من خ<ل ھذه النسب أن أساتذة الطورين يرون بأن .)%30.66(اكبربـ

ولكن النسبة تختلف حيث كانت ا�على لدى أساتذة الطور  الكفاءات تصعب عليھم التدريس أكثرب

  .الثانوي

           ھل تستخدم سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديد؟   :الثاني والعشرون بندال
     بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:35جدول رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  
        ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    المتوسط أساتذة

  84.37  68.33  27  41  نعم

�  19  05  30.66  15.62  

  100  100  32  60  المجموع

  32جدول رقم
  النسبة المئوية  تالتكرارا

  % %  أساتذةالثانوي    أساتذةالمتوسط

  06.25  05.00  02  03  دائما

  15.62  15.00  05  09  أحيانا

  78.12  80.00 25 48  أبدا

  100  100  32  60  المجموع
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 ونتستخدمي ا�ساتذة أبدا A أن أغلب ا�جابات تتركز على أن ن<حظ 35من خ<ل الجدول رقم  

�ساتذة الثانوي والمتوسط على  %)80(و%) 78.12(بنسب الوارد في المنھاج الجديد سلم التنقيط

ستخدمون يأحيانا من أساتذة الثانوي أبدا %)15.62(من أساتذة المتوسط و %)15(تليھا نسبة .التوالي

  .خ<ل إجراء العملية التقويمية سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديد

فكانت النسبة  سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديدإلى استخدام  ما تلجئبينما الفئة التي دائما 

ونستنتج من .في الثانوي)%06.25(لدى أساتذة المتوسط و)%05(و بلغتا�ضعف من ا�جابات 

  . سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديد ونتستخدمي Aأن أغلب ا�ساتذة  في الطورين  ،كل ھذا

   

مع مستوى الت?ميذ  الذين  عارضھل سلم التنقيط الوارد في المنھاج يت :لعشرونالثالث وا بندال

  تدرسھم؟  

  بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:36جدول رقم

  

   

  

    

  

أساتذة وكانت إجابات 23والذي يعرض نتائج السؤال رقم 36ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

  سلم التنقيط الوارد في المنھاج يتعارض مع مستوى الت<ميذوالثانوي أغلبھا تؤيد بأن المتوسط 

بينما بقية إجابات ).%100(بلغت أساتذة الثانوي حيثبنسبة أكبر لدى للمتوسط و  )%96.66(بنسب.

ون<حظ من خ<ل ھذه النسب أن أساتذة الطورين .في الطور المتوسط   ) A)03.33% فكانت

  .الذين يدرسونھم  سلم التنقيط الوارد في المنھاج يتعارض مع مستوى الت<ميذ يرون بأن

 المقاربة بالكفاءات وفق العملية التقويمية كم لم يتعرض إلىھل تكوين :الرابع و العشرونؤال الس

  ؟     بالتفصيل  في التربية البدنية

  نعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا السؤال:37جدول رقم

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  100  96.66  32  58  نعم

�  02  00  03.33  00  

  100  100  32  60  جموعالم

  
        ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط
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أساتذة وكانت إجابات 24والذي يعرض نتائج السؤال رقم 37ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

الذي تلقاه  التكوين أي أن ).%35.00(نعم  و )%65.00( بنسبة #أغلبھا  المتوسط المفحوصين

بينما  تعرض إلى العملية التقويمية وفق المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية بالتفصيلا�ساتذة 

ھي ا�كبر حيث بلغت  نعمفكانت إجابات  فنجد العكس من ذالك تماما أساتذة الثانوي لدى

 ون<حظ من خ<ل ھذه النسب أن أساتذة الثانوي .#  �جابات )%34.37( مقابل )%65.62(النسبة

  .تفصيلم لم يتعرض إلى العملية التقويمية وفق المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية بالھتكوين

  وبذالك من خ<ل ھذه النسب ن<حظ ھناك فروق في إجابات ا�ساتذة في الطورين

طبيعة عملية التقويم المعتمدة في التدريس وفق المقاربة  ھل :الخامس والعشرون البند

  يدانيا؟م ھذه المقاربة  من تطبيق كبالكفاءات في التربية البدنية والرياضية تعيق

  البندتكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا نعرض فيه ال:38جدول رقم

  

   

  

    

  

 ة الموضوعةالمباشر لخدمة الفرضي بندوالذي يعرض نتائج ال 38ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

طبيعة عملية التقويم المعتمدة في التدريس وفق المقاربة بالكفاءات في التربية حول ما إذا كان 

من  ، وكانت ا�غلبية ميدانيا ھذه المقاربة  البدنية والرياضية تعيق ا�ساتذة من تطبيق

لدى أساتذة المتوسط و كانت  )%66.66(حيث بلغت النسبة بنعم اأجابوالمفحوصين 

) %21.87(و)%33.33(فكانت لدى المتوسط  #، لدى أساتذة الثانوي أما إجابات )%78.12(لنسبةا

طبيعة عملية التقويم أن  يتفقون علىا�ساتذة في الطورين  أغلبوھذا يدل على أن ، للثانوي

  65.62  35.00  21  21  نعم

�  39  11  65.00  34.37  

  100  100  32  60  المجموع

  
       ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  78.12  66.66  25  40  نعم

�  20  07  33.33  21.87  

  100  100  32  60  المجموع
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  من تطبيق تعيق،المعتمدة في التدريس وفق المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية والرياضية 

  .ا وذالك بنسب متفاوتةميداني ھذه المقاربة

  .لثدراسة الفروق بين أساتذة الطورين في المحور الثا

طبيعة عملية أن  في المتوسط و الثانوي" الطورين  أساتذةالفروق بين  نيبي: )93(جدول رقم 

من  تعيق،التقويم المعتمدة في التدريس وفق المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية والرياضية 

  .اميداني ھذه المقاربة  تطبيق

  

 ا!جــابة      
  

  أساتذة الطور

  #  نـــعم
  ممجـموع ت 

 %  تت   مت   %  تت   مت 

  المتــوســط
287  305,86  68,33  133  114,13  31,66  420  

  الثــانــوي
182  163,13  81,25  42  60,86  18,75  224  

  644      175      469  المــجموع

  .التكرار المتوقع: ت ت           . )39(الجدول رقم          .  المشاھدالتكرار : م ت   

 40جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

  2اختبار ك جيبين نتائ:)40(الجدول رقم

 المـقارنة اتخاذ القـرار
 درجة

 الحـرية 

 مستوى

 الد#لة 

   2كا

 مجـدولة

 2كا

 محـسوبة

 12,37 843, 0,05 1 ج2كا <م2كا  غير دالة إحصائيا

 0,05عند مستوى دAلة  )12,37(المحسوبة و التي تساوي  ²كا أن أع<ه يتضح من الجدول

  ).3,84(المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا 02ودرجة حرية تساوي 

  ).محسوبة ²كا < مجدولة ²كا(

ض البديل ، وعليه يمكننا القول الموضوع ونقبل الفرري الصف نقول بأننا نرفض الفرض ومنه

معوقات تطبيق العملية التقويمية وفق بيداغوجية الكفاءات  في توجد فروق دالة إحصائيا أنه

 .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي ميدانيا

                          )22: (رقم لبندا ا2ساتذة حول تإجابا مقارنة يشتمل على: )41(جدول رقم ال
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  ا!جــابة      

 

  أساتذة الطور

  أبدا  أحيانا  دائما
  مجـموع

  %  تت   مت  %  تت   مت  %  تت   مت  مت 

  المتــوســط
03  03,26  05 09  09,13  15  48  47,60  80  60 

  الثــانــوي
02  1,73  6,25  05  04,86  15,62  25  25,39  78,12  32 

 92      73      14         05  المــجموع

  16جدول رقم :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(الجدول السابق و بعد استخدام اختبار ومن 
  2كا  اختبارلبند بعد تطبيق ا حول الفروق بين إجابات ا2ساتذة )42(الجدول رقم 

  

عند مستوى دAلة )0,07( المحسوبة و التي تساوي ²يتضح من الجدول أع<ه أن كا

 .)5,99(المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا)  02 (ودرجة حرية تساوي)0,05(

  ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا(

بأننا والخاصة بالفرضية الثالثة نقول ،)42(ورقم) 40( رقم ولانتائج الجدوعليه ومن  •

 ض البديل ، وعليه يمكننا القول أنهونقبل الفر نسبيا الموضوعالصفري  نرفض الفرض

معوقات تطبيق العملية التقويمية وفق بيداغوجية الكفاءات  توجد فروق دالة إحصائيا في

 ا�جوبةفي  بين ا�ساتذة غير أنه Aتوجد فروق.يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي ميدانيا

 .سلم التنقيط للكفاءات خ<ل العملية التقويمية باستخدامقة والمتعل) 22(رة رقمعن العبا

  من أساتذة الثانوي) %78(   من أساتذة المتوسط)% 80(بنسبة

  :عرض نتائج الفرضية الرابعة. 4

توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات  A :الفرضية •

 ن أساتذة الطور المتوسط والثانويتعود لنقص التكوين يب

  ).35-34- 33 -32 - 31 - 30 - 29 -28 -27 - 26(وتشتمل على العبارات ذات ا�رقام 

  ؟  خFل عملك كأستاذ التربية البدنية ھل تطبق التدريس وفق :السادس والعشرون بندال
  البندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا :43جدول رقم  

 المـقارنة اتخاذ القـرار
 درجة

 الحـرية
 مستوى
 الد#لة

  2كا
 مجـدولة

 محـسوبة 2كا

 0,07 5,99 0,05 2 ج2كا <م2كا دالة إحصائيا

        ة المئويةنسبال   التكرارات  
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بالطريقة  يدرسونأساتذة المتوسط  )%76.66(أن  43ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

 الذين يدرسون بالطريقة الك<سيكية أيضا نسبة �ساتذة الثانويت الك<سيكية و بلغ

 فكانت لدى  المقاربة بالكفاءات أما نسبة ا�ساتذة الذين يدرسون بطريقة ، )56.25%(

ونستنتج من خ<ل ھذه النسب أن أساتذة الطور ،  للثانوي) %43.25(و للمتوسط )23.33%(

ك<سيكية من نظرائھم في الثانوي لذا كانت النسبة للطريفة ال استخداماالمتوسط ھم ا�كثر 

  .ا�على من إجاباتھم بنعم

ھل تجد صعوبات في صياغة أھداف إجرائية لتطبيقھا ميدانيا وفق  :السابع والعشرون بندال
  المقاربة بالكفاءات؟

  بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:44جدول رقم  

  

   

  

    

  

و بلغت   نعمـ من إجابات أساتذة المتوسط كانت ب)%76.66(أن 44رقمن<حظ من خ<ل الجدول

فكانت لدى المتوسط  # بـ جاباتا�،أما )%37.50(�ساتذة الثانويالنسبة 

ونستنتج من خ<ل ھذه النسب أن أغلب أساتذة الطور المتوسط ،للثانوي) %62.50(و)23.33%(

بينما .يجدون  صعوبات في صياغة أھداف إجرائية لتطبيقھا ميدانيا وفق المقاربة بالكفاءات

  .ذا البندت ا�ساتذة على ھاي أن ھناك في فروق في إجابأ.العكس لدى أساتذة الطور الثانوي

يصعب عليك برمجة  وفق التدريس بالكفاءات ھل نقص التكوين :والعشرون ثامنال بندال
  ؟تمارين تعلمية وفق ھذه المقاربة

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:45جدول رقم  

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

الطريقة 
  الك?سيكية

46  18  76.66  56.25  

المقاربة 
  بالكفاءات

14  14  23.33  43.75  

  100  100  32  60  المجموع

  
      ةة المئويالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  37.50  76.66  12  46  نعم
�  14  20  23.33  62.50  

  100  100  32  60  المجموع

       ة المئويةالنسب  التكرارات  
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و بلغت   نعمـ من إجابات أساتذة المتوسط كانت ب )%70(أن  45ن<حظ من خ<ل الجدول رقم 

) %62.50(و)%30(فكانت لدى المتوسط  # بـ جاباتا�،أما )%37.50(النسبة �ساتذة الثانوي

 نقص التكوين وفق التدريس بالكفاءات يصعب عليخ<ل ھذه النسب أن  ستنتج منون،  للثانوي

  برمجة تمارين تعلمية وفق ھذه المقاربة  أساتذة الطور المتوسط 

نقص التكوين وفق التدريس بالكفاءات A يصعب  ف العكس لدى أساتذة الطور الثانوينجد بينما .

أي أن ھناك في فروق في إجابات ا�ساتذة .برمجة تمارين تعلمية وفق ھذه المقاربة على اغلبھم

  .أيضا على ھذا البند

ستخدام الوضعيات ا&شكالية في اھل تعتقد بأن  تكوينك يساعدك على  :والعشرون تاسعال بندال
  التعلم بسھولة ؟

  بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:46جدول رقم  
  

   

  

    

ن<حظ                

لدى  النسبةو بلغت  #أجابوا بـ من أساتذة المتوسط  )%71.66(أن 46من خ<ل الجدول رقم

 للثانوي) %12.50(و)%28.33(انت لدى المتوسط فك نعمبـ جاباتا�،أما )%87.50(أساتذة الثانوي

في الطورين لم يكن كافيا   ا�ساتذةأن التكوين الذي تلقاه ستنتج من خ<ل ھذه النسب ون، 

  .بسھولة يات ا�شكالية في التعلم ستخدام الوضعاليساعدھم على 

عوبات في مزيد من الص لكيسبب  الكفاءاتب التدريس ك وفقھل نقص تكوين :ثFثونال بندال
  تحديد مستويات الكفاءات التعلمية ؟

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:47جدول رقم 

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  37.50  70.00  12  42  نعم

�  18  20  30.00  62.50  
  100  100  32  60  المجموع

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    المتوسط أساتذة

  12.50  28.33  04  17  نعم

�  43  28  71.66  87.50  

  100  100  32  60  المجموع

  
       ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط
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 النسبةو بلغت  نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط  )%91.66(أن 47من خ<ل الجدول رقمن<حظ 

) %21.87(و)%08.33(فكانت لدى المتوسط  #بـ جاباتا�،أما )%78.12(أساتذة الثانويلدى 

ا�ساتذة  لدى الكفاءاتوفق التدريس ب تكوينال نقصبأن ستنتج من خ<ل ھذه النسب  ون،  للثانوي

  .مزيد من الصعوبات في تحديد مستويات الكفاءات التعلمية لھميسبب  ،نفي الطوري

كوين لrستاذ ھل ترى بأن شرح المقاربة بالكفاءات لم يكن كافيا خ?ل الت :واحد و ثFثون بندال
  ؟لكي يطبقھا بسھولة

  .البندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا :48جدول رقم 
  

   

  

  

  

 النسبةو بلغت  نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط  )%90(أن 48ن<حظ من خ<ل الجدول رقم

) %03.12(و)%10(دى المتوسط فكانت ل #بـ جاباتا�،أما )%96.87(أساتذة الثانويلدى 

بأن شرح المقاربة بالكفاءات لم يكن كافيا خ<ل النسب  ستنتج من خ<ل ھذه ون،  للثانوي

  .أساتذة المتوسط أو أساتذة الثانويسواء لدى .التكوين ل_ستاذ لكي يطبقھا بسھولة

لجانب شرح اة لخصصالم دورات تكوينيةال ھناك نقص في ھل   - :إثنان و ثFثون بندال
  ؟)كيفية تطبيق المقاربة بالكفاءات في الميدان( التطبيقي

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:49جدول رقم 

  78.12  91.66  25  55  نعم

�  05  07  08.33  21.87  

  100  100  32  60  المجموع

  
      ةة المئويالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  96.87  90.00  31  54  نعم

�  06  01  10.00  03.12  

  100  100  32  60  المجموع

  
        ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  43.75  68.33  14  41  نعم

�  19  18  31.66  56.25  
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 النسبةو بلغت  نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط  )%68.33(أن 49ن<حظ من خ<ل الجدول رقم

) %56.25(و)%31.66(فكانت لدى المتوسط  #بـ جاباتا�،أما )%43.75(أساتذة الثانويلدى 

في نقص ال ھنالك فروق في آراء ا�ساتذة حولبأن ستنتج من خ<ل ھذه النسب  ون،  للثانوي

   . تكوينية المخصصة لشرح الجانب التطبيقي للمقاربة بالكفاءات في الميدانالالدورات 

 �ستيعابك فكا غيروحده  ،وفق المقاربة بالكفاءات ھل تكوينك النظري :الثالث و ثFثون البند
  ؟ ھذه البيداغوجية

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:50جدول رقم 
  

   

  

  

  

من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة  )%83.33(أن 50ن<حظ من خ<ل الجدول رقم

 للثانوي) %00(و)16.66%(A فكانت لدى المتوسط  بـ،أما ا�جابات )%100(لدى أساتذة الثانوي

غير  التكوين النظري،وفق المقاربة بالكفاءات  وحده  بأنونستنتج من خ<ل ھذه النسب  ، 

  .كاف Aستيعاب ا�ساتذة في الطورين على حد سواء ھذه البيداغوجية

أم يسھل عمل أستاذ  يصعب ھل تعتقد بأن محتوى التدريس بالكفاءات :الرابع و ثFثون بندال 
  التربية البدنية والرياضية؟

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:51جدول رقم 

  100  100  32  60  المجموع

  
       ة المئويةالنسب  تالتكرارا

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  100  83.33  32  50  نعم

�  10  00  16.66  00  

  100  100  32  60  المجموع

  
        ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    أساتذة المتوسط

  65.62  63.33  21  38  يصعب

  34.37  36.66  11  22  يسھل
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من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة  )%63.33(أن 51ن<حظ من خ<ل الجدول رقم

) %34.37(و)36.66%(A فكانت لدى المتوسط  ،أما ا�جابات بـ)%65.62(لدى أساتذة الثانوي

محتوى التدريس  بأن  أن أغلب ا�ساتذة يرون ونستنتج من خ<ل ھذه النسب،  للثانوي

  .أستاذ التربية البدنية والرياضيةعمل  أكثرعب بالكفاءات يص

أم يسھل عمل أستاذ  يصعب ھل تعتقد بأن محتوى التدريس بالكفاءات :الخامس و ثFثون بندال
  التربية البدنية والرياضية؟

  .بندنعرض فيه التكرارات ونسب ا�جابات عن ھذا ال:52جدول رقم 
  

   

  

  

  

من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة  )%80(أن 52ن<حظ من خ<ل الجدول رقم

) %09.37(و )20%(A فكانت لدى المتوسط  أما ا�جابات بـ ،)%90.62(لدى أساتذة الثانوي

في  تكوينالنقص  بأن  أن أغلب ا�ساتذة يرون ونستنتج من خ<ل ھذه النسب،  للثانوي

  .في تطبيقھا ميدانيا المقاربة بالكفاءات يعيقھم

إجابات ا2ساتذة حول المحور الرابع والمخصص  برز مقارنة نتائجي )53(ول رقمو الجد

  .للتكوين وفق المقاربة بالكفاءات

  ةا!جــاب    

 

  أساتذة الطور

  #  نـــعم
  مجـموع

 %  تت   مت   %  تت   مت   مت 

  600  27,16  185,86  163  72,83 414,13  437  المتــوســط

  100  100  32  60  المجموع

  
      ة المئويةالنسب  التكرارات

  %ث  %م   أساتذة الثانوي    توسطأساتذة الم

  90.62  80.00  29  48  نعم

�  12  03  20.00  09.37  

  100  100  32  60  المجموع
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  320  38,12  99,13  122  61,87  220,86  198  الثــانــوي

  920      285      635  المــجموع

              .ار المتوقعالتكر: ت ت.                             التكرار المشاھد: م ت       

  :توصلنا إلى النتائج التالية )²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

  

  

 .يبين نتائج دراسة الفروق بين ا2ساتذة في المحور الرابع:54جدول رقم 

 المـقارنة اتخاذ القـرار
 درجة

 الحـرية

 مستوى

 الد#لة

  2كا

 مجـدولة

 2كا

 محـسوبة

 11,71 3,84 0,05 1 ج2كا <م2اك دالة إحصائيا

عند مستوى دAلة   )11.71( المحسوبة و التي تساوي ²يتضح من الجدول أع<ه أن كا

 .)3,84(المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا)10(ودرجة حرية تساوي  )0,05(

   ).محسوبة ²كا < مجدولة ²كا(

رضية الرابعة نقول بأننا والخاصة بالف، )54(رقم الجدول )53(ول نتائج الجدوعليه ومن  •

توجد      .هوعليه يمكننا القول أن ونقبل الفرض البديل الفرض الصفري الموضوعنرفض 

فروق دالة إحصائيا في معوقات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص التكوين 

 .يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي



��9ـ�8 و ��ـ5%$                دسا��� ا�5ـ�    
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  مناقشة و تفسير النتائج
  

  ناقشة و تفسير نتائج الفرضية ا7ولىم .1
  مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثانية .2
 مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثالثة .3
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  :مناقشة و تفسير نتائج الفرضية ا2ولى .1

  .لى مفادھاانطلق البحث من فرضية جزئية أو

ج المقاربة ا# توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق محتوى منھ :الفرضية •

 .بالكفاءات يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

، نجد أن ا�ساتذة في الطورين )14(وبالرجوع إلى النتائج المعروضة خاصة الجدول رقم

ھو عبارة عن سؤال مباشر لخدمة  أجمعوا في جوابھم عن البند التاسع للمحور ا�ول والذي

  .الفرضية الموضوعة على أن صعوبة محتوى المنھاج تعيق تطبيقه ميدانيا

للمتوسط ،أما كثرة )٪58,33(و.�ساتذة الثانوي) ٪68,75(حيث كانت نسبة ا�جابات بنعم  

جية ا�جابات بنعم كانت نتيجة لكثرة المفاھيم والمصطلحات الجديدة والتي جاءت بھا بيداغو

من أساتذة  الطور )٪46,66(والتي يرى ھذه المفاھيم والمصطلحات.المقاربة بالكفاءات

 ٪50,50مقابل .يرى بأنھا إلى حد ما مفھومة)٪28,33(و.المتوسط بأنھا غير مفھومة تماما

كما يتضح من نتائج .مفھومة إلى حد ما �ساتذة الطور الثانوي) ٪12,50(غير مفھومة و

ن أجوبة ا�ساتذة في الطورين ،أن صياغة المؤشرات والكفاءات التعلمية وم) 8(الجدول رقم 

   .الواردة في منھاج الكفاءات تعيق من تطبيقه ميدانيا

،حيث كانت ا�ھداف تصاغ على شكل مھارة أو تقنية نتائج ا�جابات ذات دAلة ونعتبر أن

اغات أدبية أكثر منھا يتطلب تعلمھا أصبحت اMن عبارات تحتوي على أكثر من متغير وبصي

لما كان الھدف التعلمي على شكل : ميدانية مما يتطلب جھدا لتحليلھا وفھمھا،وكمثال على ھذا 

البحث عن .تعلم مھارة التمرير واAستقبال في كرة اليد مث<،صار اMن في المنھاج الجديد ھو

حسن : ال آخر أو ھذا مث.حلول ل<نشغاAت الحركية المواجھة باستعمال حركات صحيحة

اللجنة .(التصرف عند مواجھة موقف يقتضي تعامل يدفع إلى تنظيم الجھد في الزمان والمكان 

  ) .143.،ص2003الوطنية للمناھج،

كما أن محتويات المنھاج الحالي A تتكيف مع مستويات الت<ميذ في المراحل التدريسية المختلفة 

حيث كانت ا�جابات . تذة على السؤال الخامس التي وضع �جلھا ھذا ما تظھره إجابات ا�سا

ولقد أوردنا في  ).٪75(و ) ٪70(بنعم في الطورين المتوسط والثانوي كما يلي على التوالي

صعوبة القيام بتجريب المناھج المناھج الجديدة ونقائصھا والتي من بينھا . الفصل النظري ا�ول
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ضيات المنھجية وتجريب قابلية تطبيقھا قصد اختبار الفر) نظرا ل<ستعجال(قبل تعميمھا 

  .وإجراء التصحيحات ا�ّولية عليھا

مما يؤدي حتما بالضرورة إلى عدم الوصول إلى تحقيق الكفاءات التعليمية المنتظرة والمنبثقة  

من ھذا المنھاج الجديد بحيث كانت ا�جابات حول البند الذي خصص لمدى تحقيق الكفاءات 

في الطورين، بينما ) ٪11,95( الذين يحققون ذالك دائما تقدر بـ �ساتذةالمسطرة وكانت نسبة ا

ما يقومون بتحقيق الكفاءات المسطرة ،وھذا بنسب متقاربة  أحياناا�غلبية من ا�ساتذة فإنھم 

وذالك �ن ).٪66,66(و)  ٪78,12(بين الثانوي والمتوسط كما نعرضھا فيما يلي على التوالي،

لطورين أصبحوا A يلتزمون بمحتوى المقرر الدراسي الوارد في منھاج معظم ا�ساتذة  في ا

من أساتذة المتوسط صعب ) ٪60(من أساتذة الطور الثانوي و ) ٪ 75( ا�ص<حات الذي يراه

  :التحقيق والتطبيق ميدانيا وذالك حسب رأيھم يعود إلى

  .اAكتظاظ في الصفوف الدراسية -

 .التربوية الخاصة بحصة التربية البدنية والرياضية النقص الفادح في الوسائل والھياكل -

ضعف المستوى لدى الت<ميذ بسبب عدم ممارسة التربية البدنية والرياضية في الطور  -

 .اAبتدائي والتي تعد أھم مرحلة Aكتساب المھارات والمبادئ ا�ولية ل_نشطة الرياضية

  )...عامل المادةضعف م( عزوف الت<ميذ عن الحصة بسبب عدم وجود حوافز -

من ) 06( الفرعي رقم و كل ھذه الصعوبات تكرر ذكرھا غالبا في ا�جابة على السؤال

  .اAستبيان

وبالعودة إلى الجانب النظري من الدراسة وبالضبط الفصل ا�ول منھا فقد أشرنا ومن خ<ل 

  .جدول �ھم نقائص المناھج الحالية وكذا اMثار الناجمة عن ذالك

 قاسم شحات جعفر الوتيشييم كل ما سبق با�شارة النتائج التي وصل إليھا ويمكن تدع 

أعطى  ، حيثمعوقات تطبيق مناھج التربية البدنية و الرياضية ميدانيافيما يخص 

عدم تحقيق أھداف منھج التربية البدنية ل_ھداف المرتبطة (نلخصھا في  ،مجموعة منھا

نھج Aستعدادات أو لقدرات المتعلمين، عدم مناسبة بتعليم المتعلمين،عدم مراعاة محتوى الم

 )المحتوى للزمن المخصص لتعليمه المادة،صعوبة تنفيذ المحتوى با�مكانات المتاحة

)www.ksu.edu.sa( الفرضية ا�ولى وھذا ما يدعم النتائج المتوصل لھا في.  
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لنظري للمنھاج وأخيرا ھذا ما يؤدي بنا إلى القول انه يوجد فرق شاسع بين المحتوى ا

تحقيق محتوى المنھاج ميدانيا يصعب أي . الجديد وفق المقاربة بالكفاءات وتطبيقه ميدانيا

  . وذالك في الطورين المتوسط والثانوي وفق ھذه المقاربة

سبق وبعد مقارنتنا Aستجابات ا�ساتذة إحصائيا حول الفرضية ا�ولى  ومن خ<ل كل ما

  .ما أي أنهللدراسة نقول أنھا محققة تما
A  توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات يبن

  .أساتذة الطور المتوسط والثانوي

 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية 2

# توجد فروق دالة إحصائيا في نقص الوسائل التربوية المعيقة لتطبيق التدريس  :الفرضية

  .الطور المتوسط والثانوي يبن أساتذة تبالكفاءا

إن من أھم شروط تحقيق الكفاءات وا�ھداف التربوية اAختيار ا�مثل للطرائق وا�نشطة     

وا�ساليب التربوية الفعالة ، التي تبعث على المشاركة والعمل الجماعي وتؤكد على المعالجة 

من شأنه أن يسھل العمليات ل^شكاليات،حيث يرتكز ذالك على استخدام الوسائل التعليمية بما 

  ).54.،ص2004طيب نايث سليمان،(العقلية ويسرع في إتقان ا�داء الحركي لدى الت<ميذ

ونقص الوسائل التربوية في المؤسسات يعيق تطبيق أوجه النشاط المختلفة في حصة التربية 

انوي  عن ھذا في الطورين المتوسط والث ةالبدنية وھذا ما يتضح لنا من خ<ل إجابات ا�ساتذ

كسؤال مباشر في خدمة الفرضية )17(المحور من اAستبيان حيث خصص البند رقم

من إجابات أساتذة ) ٪ 87,50(من إجابات أساتذة المتوسط و ) ٪ 96,66(فكانت .الموضوعة

الثانوي بنعم،أي أن نقص الوسائل التربوية في المؤسسات يعيق فع< تطبيق التدريس وفق ھذه 

) ٪ 68,75(والمخصص للبند العاشر ،تبرز إجابات ا�ساتذة أن)19(ن الجدول رقموم.المقاربة

من المتوسطات في وAية بسكرة تفتقر إلى ابسط لوازم )٪46,66(من الثانويات وأكثر من

كالكرات والحواجز وميادين القفز والرمي والكرات .الممارسة الرياضية

ينجزون حصتھم في ساحة غير مھيأة تماما أو  حيث نجد أن أغلب ا�ساتذة.إلخ.......الحديدية

في الفناء بين ا�قسام والحجرات مما يفرض عليه ضغط كبير خاصة للتحكم في الت<ميذ  أو 
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حتى تخطيط وضعيات تنافسية يحاول فيھا التلميذ التعبير عن انفعاAته بالصيحات وتحية 

  .أصدقائه بصوت مرتفع

من ) 15(ا وفي تحليلنا �جابات ا�ساتذة حول العبارة رقمدائم)24(وبالعودة إلى الجدول رقم  

من  )٪75(اAستبيان فإنه في ظل نقص الفادح للوسائل التربوية في المؤسسات فان أكثر من 

من أساتذة الثانوي يلجئون إلى برمجة نشاط كرة القدم  )٪56(أساتذة المتوسط وأكثر من 

مدرج ضمن المناھج التربوية المقررة  كنشاط ترويحي بديل ، على الرغم من أنه غير

للتدريس،وھذا لما يحتويه من خطورة على الت<ميذ وحتى الممتلكات،ولكنه نشاط A يتطلب 

وھذا في مواجھة عزوف الت<ميذ عن النشاط في ضل غياب .وسائل كبيرة فقط مساحة،وكرة

من ) ٪56,25(توسط ومن أساتذة الم) ٪66,66(الھياكل وا�مكانيات ھذا المشكل الذي يواجه

التربوية الذي أصبح A يتناسب مع  جكذالك با�ضافة إلى اAكتظاظ في ا�فوا.أساتذة الثانوي

  .المفحوصين ةالساحقة من أراء ا�ساتذ ةا�مكانيات المتوفرة حسب ا�غلبي

 يشيقاسم شحات جعفر الوت وبالعودة قلي< إلى الوراء فإننا في ھذه الدراسة نتفق أيضا مع    

مجموعة  أعطى ، حيثمعوقات تطبيق مناھج التربية البدنية و الرياضية ميدانيافيما يخص 

وھذا  )www.ksu.edu.sa()صعوبة تنفيذ المحتوى با�مكانات المتاحة أبرزھا كان ربط ،منھا

  .الفرضية الثانية ما يدعم النتائج المتوصل لھا في

تحت . عبد الحكيم خصاونه. و أ  داتمعين أحمد عو. ددراسة   كذالك نتفق مع دراسة

في المدارس الحكومية  المشكFت المھنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية: عنوان

بعض المشك<ت المھنية التي تواجه مدرس التربية   توصلت الدراسة إلى .ا�ردنية

  .د منھاالرياضية التي تتعلق بالمنھاج وا�مكانات واقتراح بعض الحلول لمعالجتھا والح

)12.02.2010 WWW.ULUM.NL(  

فإن مجموع نسبة ا�جابات بنعم كانت ) 27(ومن خ<ل ما تم سرده وبالعودة إلى الجدول رقم 

و مجموع نسبة ا�جابات بنعم كانت  .لـ A)  ٪29( مقابل) ٪70(لدى أساتذة المتوسط  أكثر من

  .لـ A)  ٪27( مقابل) ٪72(أكثر من  لدى أساتذة الثانوي

وھذا ما يدل على تقارب وجھات النظر بين ا�ساتذة فيما يخص نقص الوسائل التربوية 

المعيقة لتطبيق بيداغوجية الكفاءات في التربية البدنية والرياضية التي تقوم على أن التلميذ ھو 
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ل وضعيات يختارھا ويصممھا المحور في العملية التعليمية عليه أن يكتشف بنفسه من خ<

وفي التربية البدنية والرياضية ھذه الوضعيات تتطلب وسائل وإمكانيات عديدة لتنفيذھا  ذا�ستا

المحسوبة و التي تساوي  ²كا أن)28(رقم يتضح من الجدولو .وتحقيق الكفاءات المستھدفة

المجدولة والتي  ²اصغر من كا )02(ودرجة حرية تساوي  )0,05(عند مستوى دAلة  )3,43(

     ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا( .5,99تساوي

والخاصة بالفرضية الثانية بأننا نقبل الفرض الصفري ،)28(،)27(نتائج الجداول وعليه ومن 

# توجد فروق دالة إحصائيا في نقص الوسائل التربوية، الموضوع وعليه يمكننا القول أنه 

  .بن أساتذة الطور المتوسط والثانويالمعيقة لتطبيق التدريس بالكفاءات، ي

  :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة. 03

# توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات تطبيق العملية التقويمية وفق بيداغوجية  :الفرضية

  .الكفاءات ميدانيا يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

أھمية أثناء  ذلتي يجب أن يعطيھا ا�ستايعتبر التقويم من مكونات المنھاج ومن التقنيات ا

ا�عداد وعليه أن يدرك أنواعه ووسائله التطبيقية ،حيث يتمكن من استثماره مع ت<ميذه ويدرك 

  ).82.،ص2000الكتاب السنوي،.(قدرة اAستيعاب المحصلة

التي ومن خ<ل نتائج المحور الثالث المخصص تطبيق العملية التقويمية في التربية البدنية،و 

والمتعلق حول ما إذا )32(والذي فرغت نتائجه في الجدول رقم  )19(والذي يبرز البند رقم 

من أساتذة ) ٪65(كان ا�ساتذة يقومون بإجراء عملية التقويم بالكفاءات بصفة منتظمة فإن 

من أساتذة المتوسط يرون أيضا أنه من الصعب القيام بإجراء )  ٪48,33( الثانوي ويقابله

التقويم بالكفاءات بصفة منتظمة،ويبرر ا�ساتذة ذالك بأن الوقت غير كاف ل_ساتذة  عملية

�جراء التقويم بصفة منتظمة خاصة التقويم التكويني المساير للعملية التعلمية ،حيث يكتفي 

ا�ساتذة بالتقويم التشخيصي في بداية كل وحدة تعلمية والتقويم التحصيلي في نھايتھا وذالك عند 

للثانوي و  )٪87( حيث كانت ا�جابات بأن الوقت غير كاف بنسبة)20(باتھم على البندإجا

التغيير الحاصل في التحول في المقاربات و  ن�ساتذة المتوسط وھذا يرجع أيضا إلى أ)66٪(

العملية التعلمية، ا�ھداف المسطرة،  صيرورة(مس العوامل التالية والذي  اغوجيةبيدالظل ھذه 

ھذه حقيقة اتضحت لنا في الجانب ).العملية التقويمية أيضاو  إلى طرائق التدريسبا�ضافة 



��9ـ�8 و ��ـ5%$                دسا��� ا�5ـ�    

34�!�  ا�

 
 

 

النظري، حيث أن الفصل ا�ول في إطار بحثنا تطرقنا إلى عنصر أجرأة المقاربة بالكفاءات 

الذي تحدثنا فيه عن مختلف التغييرات التي جاءت بھا المقاربة بالكفاءات على المنھاج 

  .با�ضافة إلى التصور اMخر أو الجديد لعملية التقويم س النشطةوطرائق التدري.الجديد

من أساتذة ) ٪65(من أساتذة المتوسط و) ٪68,33(يرى) 21(ومن خ<ل ا�جابات عن البند 

  .الثانوي أن التقويم وفق المقاربة بالكفاءات تصعب عليھم عملية التدريس أكثر �سباب متعددة

 سية بسبب اAكتظاظصعوبة التحكم في ا�فواج الدرا -

 ضعف مستوى الت<ميذ في عدة جوانب بدنية وتقنية  -

العزوف عن بعض ا�نشطة وتفضيل أنشطة على حساب أخرى كتفضيل ا�نشطة  -

الفردية العاب  ةالجماعية ككرة اليد وكرة السلة والطائرة على حساب ا�نشط

 .... ).كالجري والرمي.(القوى

من أساتذة الثانوي أبدا A يستخدمون سلم ) ٪78(وسط ومن أساتذة المت) ٪77(مما يجعل  

من أساتذة ) ٪100(ومن أساتذة المتوسط )  ٪98( التنقيط الوارد في المنھاج والذي يعتبره 

الثانوي A يتماشى مع مستوى الت<ميذ في المراحل الدراسية المختلفة،خاصة البنات منھم 

دى بعض المناطق المحافظة بسبب والعزوف ل بسبب ضعف الممارسة الرياضية عامة

وكذا عدم ممارسة التربية البدنية في الطور اAبتدائي كما أن حصة التربية  .بعض العادات

A يمكنھا أن ترفع لوحدھا وتحسن من ا�داء  البدنية والرياضية من خ<ل ساعتين أسبوعيا

  .لجميع الت<ميذ البدني و المھاري 

قارنة إجابات ا�ساتذة في الطورين المتوسط والثانوي وبم) 39(ومن خ<ل الجدول رقم 

يبرز لنا أن ھناك اخت<ف بين آراء ا�ساتذة حيث كانت نسبة ا�جابات بنعم للطور المتوسط 

(  أي أن نسب الثانوي ھي ا�على وبعد تطبيقنا Aختبار) ٪81(والثانوي بـ ) ٪68,33( تقدر بـ

المحسوبة و التي  ²كا خ<لھا أنيتضح من  و) 40(الجدول  في  والتي عرضنا نتائجه)  2ك

المجدولة  ²اصغر من كا) 02(ودرجة حرية تساوي 0,05عند مستوى دAلة  )12,37(تساوي 

نقول بأننا نرفض الفرض  ومنه     ).محسوبة ²كا < مجدولة ²كا( ).3,84(والتي تساوي

توجد فروق دالة  ول أنهالصفري الموضوع نسبيا ونقبل الفرض البديل ، وعليه يمكننا الق

إحصائيا في معوقات تطبيق العملية التقويمية وفق بيداغوجية الكفاءات ميدانيا يبن أساتذة الطور 
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الذي نحلل فيه ا�جابات حول البند ) 41(الجدول رقم  المتوسط والثانوي ومن خ<ل 

تذة الثانوي A من أسا) ٪78(من أساتذة المتوسط  و)  ٪80(يتضح من ھذا الجدول أن )22(رقم

والذي .²يستخدمون سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديد للكفاءات وبعد تطبيق إختبار كا

عند مستوى )0,07(المحسوبة و التي تساوي  ²نجد أن كا) 42(نتائجه في الجدول رقم  اعرضن

والتي  المجدولة ²اصغر من كا)  02(    ودرجة حرية تساوي)0,05(دAلة 

أي أنه A توجد فروق بين ا�ساتذة في إجاباتھم ).مجدولة ²كا <محسوبة ²كا().5,99(تساوي

  عن ھذه العبارة أي أنھم A يستخدمون سلم التنقيط الوارد في المنھاج الجديد للكفاءات  

والخاصة بالفرضية الثالثة نقول بأننا نرفض  )42(و الجدول ) 40( وعليه ومن نتائج الجدول 

توجد فروق  ع نسبيا ونقبل الفرض البديل ، وعليه يمكننا القول أنهالفرض الصفري الموضو

دالة إحصائيا في معوقات تطبيق العملية التقويمية وفق بيداغوجية الكفاءات ميدانيا يبن أساتذة 

والمتعلقة ) 22(غير أنه A توجد فروق في ا�جوبة عن العبارة رقم.الطور المتوسط والثانوي

  .للكفاءات خ<ل العملية التقويميةباستخدام سلم التنقيط 

ومن ھنا فمن الضروري أن تتضمن المناھج .وبالتالي فالفرضية ااموضوعة غير محققة 

شروحا كافية وإجابات تجعل المعلم على دراية بكل ما يحيط بالعملية،خاصة عند ما يقوم 

لية التعليمية التي بنشاطات التقويم خاصة أنه الوسيلة التي تمكنه من معرفة مدى فعالية العم

تسطير دورات تكوينية لشرح ھذه العملية  با�ضافة إلى .مدى تحقيقه ل_ھدافيقوم بھا و

  .�ساتذة أكثر فأكثر وھذا جانب أيضا A يجب أن نغفل عنه

  :رابعةمناقشة وتفسير نتائج الفرضية ال. 04
ربة بالكفاءات توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات التدريس وفق المقا # :الفرضية •

  .تعود لنقص التكوين يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

 ض ومقارنة نتائج المحور الرابع والخاص بعر) 53(يتضح لنا من خ<ل الجدول رقم      

عند أساتذة ) ٪61(عند أساتذة المتوسط و ) ٪72(ارتفاع نسبة ا�جابات بنعم حيث تقدر بـ

ھذه البيداغوجية الجديدة يعيق من تطبيقھا ميدانيا  وأن  الثانوي أي أن نقص التكوين وفق

فان ا�جابات ) 43(إلى الجدول رقموبالرجوع  . التكوين لم يكن كما كان يتطلع إليه ا�ساتذة

من أساتذة الطور المتوسط A يزالون يدرسون وفق ) ٪76.66( فان) 26(حول البند
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وھذا ما .ة الطور الثانوي كذالكمن أساتذ) ٪78.12(بيداغوجية ا�ھداف وأكثر من 

يرجعونه لعدة أسباب والتي من بينھا عدم م<ئمة واقع المدرسة الجزائرية والتي A يت<ءم 

  .مع متطلبات تطبيق ھذه البيداغوجية

) ٪76.66(أن أغلب ا�ساتذة في الطور المتوسط ما يفوق) 44(كما يبرز الجدول رقم  

إجرائية وتمارين تعليمية وفق المقاربة الجديدة يجدون صعوبات حتى في صياغة أھداف 

بينما تختلف نسبة ھذه الصعوبة عكس ذالك لدى أساتذة الطور الثانوي حيث بلغ عدد 

ا�ساتذة الذين يجدون صعوبات في صياغة أھداف إجرائية وتمارين تعليمية وفق المقاربة 

ى صعوبة المفاھيم ة إلوترجع ھذه الصعوبات حسب آراء ا�ساتذ)  ٪37.5(فقط الجديدة 

ويمكن حقيقة تأكيد النتائج المتوصل إليھا بالتأكيد على . ج المقاربة الجديدةالواردة في منھ

أين  ،الجانب النظري بالرجوع إلىوھذا ،ا مالمفاھيم عددا وتعقيدھا صياغة وفھة كثر

ات ،ونظرا تطرقنا في الفصل ا�ول إلى عنصر يحوي المفاھيم المتعلقة بالمقاربة بالكفاء

، حيث وجدنا  لكثرتھا لم نذكر إA البعض منھا و الذي اعتبرناه أكثر أھمية في البحث

  .صعوبة في ا�لمام بكل المفاھيم وكذا ضبط تعريفات متفق عليھا

أما السبب اMخر فيرجع أساسا إلى نقص التكوين الذي ذكرناه سابقا، مما يتطلب مجھودات  

وكذا واقع المدرسة الجزائرية  .دة الفھم ،من طرف ا�ستاذإضافية وذاتية من بحوث لزيا

يوسف دراسة  يعد من بين ا�سباب أيضا التي تزيد من الصعوبات ونؤيد ذالك بالعودة إلى

، والتي "بيداغوجية التدريس بالكفاءات: "، والتي كانت تحت عنوان2004قادري الجزائر،

  :توصلت إلى 

لى التربية والتعليم في مجال المقاربة بالكفاءات يسھم في أن تأھيل المدرسين والقائمين ع -

  .تقبل وإنجاح ھذه المناھج

التحكم في المھارات ا�ساسية للتدريس من طرف ا�ساتذة ، يسمح بتبني أي مقاربة  إن - 

  .جديدة

با�ضافة إلى كل ھذا فإن الجانب التطبيقي أو الميداني وكيفية تصميم وضعيات تعلمية 

الميدان لم تخصص له دورات تكوينية خاصة لدى أساتذة الطور المتوسط ،حيث  حقيقية في

من أساتذة ھذا الطور أن ھناك نقص في ھذا النوع من الدورات،بينما )  ٪70(يرى حوالي 
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من أساتذة الثانوي فيرون العكس من ذالك تماما ، ونستطيع أن نرجع ذالك إلى أن ) 56٪(

عديد من الدورات التكوينية خاصة بالجانب التطبيقي ، أساتذة ھدا الطور خصصت لھم ال

في الطور المتوسط فالدورات المبرمجة مع قلة عددھا كانت  اواستفادوا منھا ، بينم

تخصص للجانب النظري أكثر ،أي لكيفية تخطيط الوحدات التعلمية والتعليمية وكذا 

نصب مفتش المادة المخططات السنوية، ضف إلى ذالك غياب مفتش المادة حيث بقي م

  . نالموسمين الفارطي لشاغرا خ<

وبالرغم من إجماع ا�ساتذة في جوابھم حول البند ا�خير بأن نقص التكوين يعيق تطبيق    

و الخاص بمقارنة النتائج ودراسة ) 53(إلى أنه ومن خ<ل الجدول رقم .غوجيةاھذه البيد

نستطيع القول  )2ك(عد تطبيق اختبار وب. الفروق بين استجابات ا�ساتذة في ھذا المحور

  .بأننا نرفض الفرض الصفري الموضوع ونقبل الفرض البديل وعليه يمكننا القول أنه

توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص  

  .التكوين يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

أن أساتذة الطور الثانوي أكثر تقب< وفھما لبيداغوجية كما أتضح من خ<ل عرض النتائج 

  .المقاربة بالكفاءات أكثر من نظرائھم في الطور المتوسط وذالك للفروق في ا�جابات

  :في ثFث جوانب  اويبز ذالك جلي 

  .فروق متعلقة بالقدرة على صياغة ا2ھداف ا!جرائية وفق المقاربة بالكفاءات -

 .ى برمجة تمارين تعلمية وفق المقاربة بالكفاءاتفروق متعلقة بالقدرة عل -

  .فروق متعلقة بنقص التكوين في الجانب التطبيقي والميداني للمقاربة بالكفاءات -

  

  

  

  

  

  :استنتــاج عــام
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بعد تحليل وإثراء متغيرات البحث نظريا، وإعداد أداة الدراسة الميدانية بغرض جمع 

ت، وعلى ضوء ما توفر من دراسات سابقة والتناول البيانات المطلوبة ل^جابة على الفرضيا

النظري نستطيع أن نستنتج أن ا�ساتذة في الطورين المتوسط والثانوي يجمعون في ا�جابة 

على الفرضية ا�ولى من البحث ، على أن صعوبة محتوى منھاج المقاربة بالكفاءات يعيق 

يات المدرسة الجزائرية،�ن محتوى تطبيقه ميدانيا وذالك لعدم تكييف ھذا المحتوى مع معط

ھذه البيداغوجية مستمد من إص<حات العديد من المنظومات التربوية في العديد من الدول 

  .المتقدمة الغربية خاصة منھا الوAيات المتحدة ا�مريكية وكندا إلى غير ذالك

مدارس ھذه الدول ھذا با�ضافة إلى أن المدرسة الجزائرية لھا خصوصياتھا التي تميزھا عن   

وتعاني الكثير من النقائص في شتى الجوانب ، ھذه النقائص التي مست مادة التربية البدنية 

ويتمثل ذالك النقص في . والرياضية باعتبارھا جزء من ا�جزاء التي تحويھا ھذه المدرسة 

  .مختلفةالھياكل والمنشآت،و كذا الوسائل التعليمية المساعدة على تنفيذ أوجه النشاط ال
وحسب دراستنا ھذه فإن أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطورين المتوسط والثانوي     

على أن نقص الوسائل التعليمية في الثانية من خ<ل الفرضية .في وAية بسكرة يتفقون

المؤسسات التربوية يعد كأحد أبرز معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية المقاربة 

  2003ت،ھذه ا�خيرة التي تمخضت عن ا�ص<حات التي طبقتھا الجزائر بداية من سنةبالكفاءا

وما نجم عنھا من تغييرات في طرق للتدريس ومحتويات مناھج التي من بينھا العملية التقويمية 

نا من معرفة مدى فعالية العملية التعليمية،والتي وجدنا في ھذه نالتي تعتبر الوسيلة التي تمك

ة فروق بين أساتذة الطورين المتوسط والثانوي في إجاباتھم حول إذا ما كانت تعيق الدراس

في .الك بنسب مختلفةتطبيق ھذه المقاربة،ليؤكدوا في ا�خير أنھا تعتبر من بين المعوقات وذ

  . ة التي لم تتحقق نسبياالفرضية الثالث

ة التقويمية وA يقومون والبارز لنا كذالك أن اغلب ا�ساتذة A يتحكمون في العملي  

بإجرائھا بصفة منتظمة وھذا ما يرجعونه أساسا إلى صعوبة تطبيقھا ميدانيا وكذا نقص 

التكوين وفق البيداغوجية الجديدة الذي أثبتت إجابات ا�ساتذة في الطورين أنه يعيق تطبيقھا 

  . رغم الفروق في مجموع ا�جابات على المحور ا�خير.ميدانيا

خ<ل عرض النتائج أن أساتذة الطور الثانوي أكثر تقب< وفھما لبيداغوجية  أتضح من كما

  .المقاربة بالكفاءات وذالك للفروق في ا�جابات
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  :اقتراحات وتوصيات -

ونظرا  ،في نھاية بحثنا ھذا خرجنا بمجموعة استنتاجات تخص الموضوع بشكل عام      

الكفاءات لما يقارب عام ونصف من الزمن فإننا في ا�خير التدريس ب ةلتقربنا من بيداغوجي

  .ا�مر مارتأينا أن نقدم جملة من اAقتراحات والتوصيات نرفعھا إلى كل من يھمھ

إن تطلب بدأ ت �ساتذة التربية البدنية والرياضيةتكوينية الدورات بتنظيم وتكثيف الالقيام  •

  .......)نشأتھا، مفاھيمھا، بتاريخ المقاربة بالكفاءات،(ا�مر اAنط<ق 

المقاربة شرح وتسليط الضوء على ا�بحاث والملتقيات العلمية الخاصة بوتشجيع تكثيف  •

  .بالكفاءات

  ...).وضع المناھج(ادة ھيكلة ھذه المقاربةإشراك أھل الميدان من أساتذة ومفتشين في إع •
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عبر مختلف وAيات بة تكوين لجنة وطنية تقوم بإحصاء نتائج ومتابعة تطبيق ھذه المقار •

  .القطر الوطني

  .دروس نظرية لمادة التربية البدنية الرياضية بالموازاة مع الدروس التطبيقيةالقيام ب •

والتي تعتبر زيادة اAھتمام بالمادة وإعطائھا مكانتھا ال<ئقة على غرار الدول المتطورة  •

مھا الساعي الغير كاف لرفع من معاملھا وزيادة حجباوذلك  ،الكفاءات ةمنبع بيداغوجي

  .حاليا بشھادة أھل اAختصاص 

توفير المنشئات والوسائل البيداغوحية ال<زمة لممارسة نشاط بدني تربوي ھادف نتاجه  •

 .تلميذ كفء

 ھاالشروع في تدريسإدراج مادة التربية البدنية و الرياضية بأستاذ خاص، و ضرورة •

منذ بداياته  ئالناشوزرعھا في  ،�ولفي الطور التعليمي ا بالكفاءات وفق المقاربة

 .للتخلص من مشكل الفروق الفردية والعادات البالية، التعليمية

متعلم إلى  30نظرا للتعداد الكبير ل_قسام نقترح أن تفوج ا�قسام التي يفوق تعدادھا  •

 .فوجين بأستاذين

رفع الكفاءات بالمدرسة ل اوربطھ وكذا النشاطات ال<صفية اAھتمام بالنشاط الخارجي •

 . وزرع الثقافة الرياضية في النشء وتشجيع التنافسية لديھم لدى الت<ميذ

  ).متطلباتھا( ةتكوين المكون ومعلم ا�جيال وفق ھذه البيداغوجياAھتمام ب •

     



 

 

 
 
  ــةخاتمــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 اتمــةـخ
ى جميع ا�صعدة  تتنبأ بوجود عمل A شك أن التغييرات الحاصلة في شتى الميادين وعل    

وقد عرف قطاع .دءوب من قبل الباحثين من أجل الوصول إلى مردود أحسن في كل المجاAت 

التربية ھو ا�خر جملة من التغييرات الجديدة الھادفة إلى الرفع من المستوى العلمي 

مناھج بما والتحصيلي بصفة عامة من خ<ل الرقي في أساليب وطرق التدريس وتحديث ال

  .يتماشى وطموحات المجتمع

أن المؤسسات " شعوبا وحكومات" ومع َمْقَدْم القرن الحادي والعشرين صار واضحا للجميع   

  .التربوية ينبغي أن تصبح أكثر نجاحا و مردودية مع تنوع المتعلمين وتطور العلوم و المعارف

 تعلم من اكتسابة تعمل على تمكين الموقد جاءت بيداغوجية المقاربة بالكفاءات كفلسف          

و الكفاءة الشخصية المتوازنة الفعالة للوصول به إلى المشاركة اAيجابية يؤسس بھا المعرفة 

  .موقعا لنفسه في المجتمع و العالم

ھذا التصور المنشود للمتعلم مواطن الغد A يمكن بلوغه إA من خ<ل مناھج تشكل لبناة متينة 

لكفاءات على أساس مبدأ الحاجة و الحرية، من منطلق أن ھذه البيداغوجية ذات تساھم في بناء ا

مرنا يقوم على ما يعرف بالوضعيات الخصبة القابلة  المفتوح تتطلب تخطيطا ديداكتيكيا النسق

حقيقية، وذلك بدروس تنشطھا وضعيات تكون في خدمة كفاءات من قبل المتعلم  تتعليما�نتاج 

Aنفتاح على المحيط والمعرفة و المھارات الداعمة لھا وھو ما يستدعي العمل والنقد الذاتي وا

  .الجماعي و التعاوني داخل الصف الدراسي أو خارجه

وإذا كان ذلك ھو المنظور الجديد للفعل التعلمي فانه يستدعي في المقابل تصور آخر لفعل    

ى تحقيق الكفاءات المستھدفة من التقويم عبر تقويم الكفاءة، مما يسمح باتخاذ قرار حول مد

عدمه، ويتفق معظم دعاة ا�ص<ح على أن زيادة فعالية المدرسين و حنكتھم عامل حاسم في 

نجاح الجھود التي تبذل حاليا �ص<ح التعليم على مستوى المنظمات الدولية و ا�قليمية 

Aجتماعي، كما المتخصصة أو على مستوى الدول باخت<ف مستويات نموھا اAقتصادي و ا

يتفقون جميعا على أن نوع البيداغوجيا الذي نحتاجھا لنساعد الت<ميذ على أن يتقنوا محتوى 

المناھج الدراسية ا�كثر طموحا له من متطلبات و مقتضيات ابعد و اكبر من ذلك النوع الذي 

  .نحتاجه لكي يكتسب الت<ميذ المعارف و المھارات الروتينية الرتيبة



 

 

أصبح واضحا بدرجة اكبر أن القدرات و الكفاءات التي يحتاجھا المدرسون لكي ينجحوا لقد     

في تحقيق ا�ھداف المسطرة في المناھج تتطلب إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين قبل 

الخدمة و أثنائھا قصد تأھيلھم لخوض معركة ا�ص<ح التربوي الشامل، ذلك Aن المعلمين في 

ف عميقة لكي ينموا استراتيجيات التدريس ويطوروا المنھاج بما يت<ءم مع حاجة إلى معار

المدخ<ت المتنوعة للتعلم، و الخبرات المتباينة و الخلفيات التي لدى المتعلمين ومستويات 

معرفتھم السابقة ولكي يفھموا كيفية التعامل مع الت<ميذ وفق خصائص نموھم العقلية، الجسمية 

  .و اAنفعالية

بقى في ا�خير أن التدريس بمنظور المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية و الرياضية ھو وي

التجسيد الواقعي للمعرفة المكتسبة و المھارات المبنية بالتكوين والخبرات المترسخة عبر 

التجارب و الوضعيات و المواقف المتباينة و المتشابھة المعاشة خ<ل حصة التربية البدنية و 

عرفة العلمية وفق ھذه ياضية، وتبقى أيضا ھذه المادة مجاA خصبا و م<ئما لزرع المالر

والتي يتضح نتاجھا جليا على عدة أصعدة و مجاAت كثيرة بشرط إذا ما ربطت  البيداغوجية

بعدة عوامل تعمل على نجاحھا و تسير بھا إلى بر ا�مان مما ينعكس على تحسين ا�وضاع 

إطاره اAجتماعي و يسھم في بلورة فلسفة و ثقافة النشاط البدني الرياضي  الخاصة بكل فرد في

  .و ترقيته و البلوغ به إلى المستوى المأمول

ونرجو أن نكون في النھاية قد أزلنا ولو القليل من اللبس لدى المتلقي و المھتم بھذا الجانب من 

ھذه البيداغوجيا إلى ذھن الكثيرين  خ<ل المراحل المختلفة للبحث وان نكون قد قربنا ولو بقليل

  . من كانوا في السابق ھي حيز انشغالھم وان يجدوا من خ<له ضالتھم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : ملخص الدراسة

 



 

 

أساتذة التربية البدنية  استجاباتدAلة الفروق في تھدف ھذه الدراسة المقارنة لمعرفة     

وقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية والرياضية في الطور الثانوي والطور المتوسط حول مع

  .المقاربة بالكفاءات في مادة التربية البدنية والرياضية في وAية بسكرة

وأعتمد على استمارة استبيان كأداة لجمع .في ھذه الدراسة  وأستخدم المنھج الوصفي

  .مقسمة على أربعة محاور أساسية حسب فرضيات البحث.المعلومات

  . محتوى منھج المقاربة بالكفاءات يقتطب محور خاص بصعوبة* 

  .محور خاص بنقص الوسائل التربوية للتدريس بالكفاءات* 

  .محور خاص بالعملية التقويمية وفق المقاربة بالكفاءات* 

  .محور خاص بنقص التكوين ل_ساتذة وفق المقاربة بالكفاءات* 

أستاذ ) 204(من مجموع  أستاذ من الطور المتوسط  )62(.حيث شملت عينة الدراسة القصدية

    . أستاذ) 68(أستاذ من الطور الثانوي من مجموع ) 32(و

  وأسفرت الدراسة على 

A توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبة تطبيق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات يبن أساتذة  •

 .الطور المتوسط والثانوي

 تبالكفاءايقة لتطبيق التدريس A توجد فروق دالة إحصائيا في نقص الوسائل التربوية المع •

 . يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات تطبيق العملية التقويمية بالكفاءات ميدانيا يبن أساتذة   •

 .الطور المتوسط والثانوي

توجد فروق دالة إحصائيا في معوقات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص   •

 ين يبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي التكو

والرابعة فلم تحققا وھذا يعني أن ھنالك  ةأما الثالث.أي أن الفرضيتين ا�ولى والثانية محققتين

صعوبة تطبيق محتوى المنھج وكذا نقص  تصور موحد بين أساتذة الطورين  في ما يخص

معوقات تطبيق التدريس وفق الذي أجمع ا�ساتذة على التي تعد أبرز  الوسائل التربوية

  .الكفاءات في حصة التربية البدنية



 

 

وفق المقاربة  ونقص التكوين العملية التقويمية بالكفاءات بينما اختلفت آراء ا�ساتذة حول 

غير أن ھناك فروق في  على أنھا أيضا  تعتبر من المعوقات اوھذا رغم أنھم أجمعو.الجديدة

  .عامة مجموع ا�جابات حول المحور بصفة

قدمنا مجموع من التوصيات واAقتراحات التي يمكن أن تسھم في  جوعلى ضوء ھذه النتائ 

  . التخفيف والتذليل من ھذه المعوقات

 :ملخص الدراسة باللغة الفرنسية
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  .إلى نصفين أسئلة فردية وأسئلة زوجية وبعد تفريغ التكرارات  اAستمارة تجزيء

  . 00= و A .  01=نعم :  عم و A درجات للبدائل نتم منح 

 اAختيار .01. ا�ول اAختيار  02  :الث<ثية تم منح درجة اAختياراتذات  ا�سئلةوفي حالة 

  .الثالث اAختيار   00   و الثاني

  . في الدرجات التي منحت لھا(*) التكرارات بجمع عدد ا�جابات مضروبةوتم حساب 

  )x(رمزھا ...... -5- 3- 1: رديةا�سئلة الف -

  )y(رمزھا....... -6-4-2: ا�سئلة الزوجية -

  :وكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول

     x  ∑     ² x  ∑    y   ∑  ² y  ∑    ² )x ( ∑    ² )y ( ∑    y*x   ∑   



 

 

253  3825  213  2925  64009  45369  3043  

  20= حجم العينة    Nحيث   

  :اGستبيانبين طرفي  اGرتباط=يجاد  تائج تم تطبيق القانون اEتيوعلى ضوء ھذه الن

  

  

  

  

  وبتطبيق معادلة سبيرمان براون    RP0.54 =   :ومنه 

  

  :قانون معادلة سبيرمان براون

  

RAA ═   (   I*RP   _)                                              . معادلة سبيرمان. RAA  

               1+(I-1)*RP                             0.54 =  بيرسون ا#رتباطمعامل  .RP 

  .I 2 =وھي   ا#ستبيانالتي قسم إليھا  ا2جزاءعدد    

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  0.70= ا�ستبيان ثبات أن نجد              



 

 

  


